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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191296 Nr: 829-79.2020.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Palmas Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 19, procedeu-se à 

distribuição dos presentes autos no Sistema CIA para tramitação conforme 

Instrução Normativa SCA nº 02/2011, sob nº 0709412-12.2020.8.11.0007.

Restrito ao exposto, dou fé

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169406 Nr: 3691-91.2018.811.0007

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdS, PdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Algacir Ferreira de SA 

Ribeiro - OAB:PR0005106, Carolina Maria Guimaraes de SA Ribeiro 

Refatti - OAB:PR0030667

 CERTIFICO que expirou o prazo concedido no despacho de fl. 29, sem a 

manifestação do suposto genitor.

Restrito ao exposto, dou fé

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002206-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTROIS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002206-05.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: RAFAEL ESTROIS MOREIRA 

Vistos. Cumpridas todas as deliberações em sentença, ARQUIVE-SE 

imediatamente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Às providências.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002985-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada após o decurso do prazo legal. TALATA 

DAIANE LIMBERGER BATTIROLA Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37047 Nr: 2045-03.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. Vieira Gas - Ultra Vieira Gas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thelma Suely de Farias Goulart 

- OAB:DF/5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com a resolução do mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.Sem 

custas, ante a isenção legal e sem condenação em honorários, pois não 

consta nos autos manifestações de patronos do executado.Proceda-se o 

levantamento de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de 

praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se às normas da 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142461 Nr: 4346-34.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito 

com relação aos embargos opostos nas fls. 160/161.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 3350-80.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Phoenix Produtos Agropecuários Ltda, 

Francisco Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno José da Silva - 

OAB:9.246-E, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

Exceção de Pré-Executividade, fls. 78/81.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116544 Nr: 4759-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Tiago Nunes da Silva

Valor das Custas Processuais:R$ 1.578,92

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:Sob pena de o referido débito ser remetido ao 

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:Marco A.A.Faraco - Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117647 Nr: 5661-68.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Tiago Nunes da Silva

Valor das Custas Processuais:R$ 1.576,78

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:o referido débito ser remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação- DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do 

nome do devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:Marco A.A. Faraco - Aux.Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17051 Nr: 2075-43.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Gonçalves Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE DA SILVA, Eliana Claudiana de Luna, 

João Vitor Luna da Silva

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

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

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

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

patrono/procurador(es) da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97339 Nr: 5869-57.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. de Paula Santos -ME, Jesy Kennedy de 

Paula Santos, Daniela Cristina da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT

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

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

patrono/procurador(es) da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100554 Nr: 2108-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibelly S Ferraz Friedrich - 

OAB:17.121/0, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos 

proposta por Gabriel Henrique de Sousa Pereira e João Felipe de Sousa 

Pereira representado por sua genitora Reinalda Veronica de Sousa em 

face de Anderson Agnaldo Pereira, ambos qualificados nos autos.

Após a prática de vários atos processuais, as partes informaram nos 

autos a celebração de um acordo pugnando por sua homologação (fls. 

185/186).

Instado a se manifestar o Ministério Público indicou ser favorável à 

homologação do acordo (fl. 189).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Considerando a manifestação de vontade entre as partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 

185/186), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente, uma vez que são elas maiores, capazes, estão representadas e 

os direitos em questão são disponíveis.

DETERMINO a suspensão deste feito até a última data de vencimento do 

pagamento do acordo realizado entre as partes.

Findo o prazo, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar a eventual satisfação da quitação da dívida.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68881 Nr: 1854-79.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sudaria Eleoterio de Melo

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Sudaria Eleoterio de 

Melo em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Com o depósito dos valores requisitados por RPV, determinou-se a 

intimação da parte autora para que informasse os dados bancários para 

levantamento do dinheiro.

Os alvarás de liberação dos valores estão juntados às fls. 133/134 e 140.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Ante ao levantamento dos valores executados no presente feito, vejo que 

este atingiu seu objetivo, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68997 Nr: 1970-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borrachas Vipal s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regional Pneus Ltda. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Egleize Pinheiro Cardozo 

Silva - OAB:MG/86412, Sandro Alcântara Siqueira Gomes Mattos - 
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OAB:134.581/MG, Sergio Fernando Amata - OAB:28114/MG, 

Vanessa Alves da Silva - OAB:156.024/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, retirar a Carta 

Precatória, com finalidade de intimação, e, no mesmo prazo comprovar sua 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90807 Nr: 5092-09.2010.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Schenatto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

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

OAB:4.136-A

 1) Nos termos do § 8º, do artigo 702, do Código de Processo Civil, 

REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTE a ação 

monitória aforada por Comercial Schenatto LTDA em face de Santa Adélia 

Automotivos LTDA, CONSTITUINDO de pleno direito o crédito da parte 

autora em título executivo judicial. Via de consequência, DECLARO 

EXTINTA A DEMANDA (EMBARGOS MONITÓRIOS), nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/15.2) Com o trânsito em julgado e tratando-se de 

execução por quantia certa, INTIME-SE a parte devedora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, 

devendo ser consignado no ato intimatório que, em não efetuando o 

pagamento em tal prazo, o montante será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 

de 10% (dez por cento), se parte credora assim o requerer.3) Se 

decorrido tal prazo sem que se tenha efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE, 

imediatamente e independentemente de novo despacho, MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 

523 do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110717 Nr: 6307-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSB

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, noto já foi tentada a efetivação da presente 

execução por meio de:

a) Consulta ao Sistema Bacenjud (fls. 53/ 54-v), cujo resultado foi 

infrutífero;

b) Consulta via Renajud (fls. 57/58), sendo localizada uma motocicleta, 

entretanto, a parte exequente não pugnou nada a seu respeito;

c) Consulta no Infojud para o obtenção das últimas 03 (três) declarações 

de imposto de renda da requerida (fls. 61/62), com resultado negativo;

d) Foi incluído o nome da executada nos órgão de proteção ao crédito (fls. 

75/76).

Após todas as tentativas expostas, a parte exequente novamente pugnou 

pela consulta via Bacenjud em valores nas contas bancárias da 

executada (fls. 84/84-v).

Pois bem, a consulta via Bacenjud já foi realizada nos autos, cujo 

resultado foi negativo, agora, a parte exequente requer novamente tal 

diligência sem ao menos juntar nenhum documento ou qualquer tipo de 

prova que demonstre que houve alteração patrimonial pela parte 

executada.

Assim, não observo nos autos motivos para novamente realizar uma 

tentativa que outrora já foi infrutífera, haja vista a falta de indícios que tal 

diligência neste momento teria algum resultado diferente da que já se 

realizou.

Não, obstante, observo que a busca via Infojud localizou bens em nome da 

executada, entretanto, nada requereu a respeito, razão pela qual DECIDO.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

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

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, manifestando-se sobre o 

resultado da busca via Infojud, sob pena de desconsideração do resultado 

e arquivamento do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120291 Nr: 7722-96.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Bezerra de Araujo, RENATA 

GONÇALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves 

Araujo e na condição de interveniente garantidor Aziel Bezerra de Araujo, 

todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Entre um ato e outro, as partes informaram nos autos que compuseram 

acordo amigavelmente, pugnando pela homologação, bem como pela 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual, e considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado as fls. 

70/72, (cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente decisão), nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do código 

de processo civil.

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo, conforme requerido pelas partes, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito pelo prazo estabelecido no acordo (30/05/2025), 

devendo os autos serem remetidos ao arquivo provisório.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

dizer acerca do cumprimento.

Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

Sem custas, conforme disposto no art. 90 §3º do CPC.

 Honorários na forma pactuada.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116695 Nr: 4878-76.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Regina Sauvesuk

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Ao observar a movimentação da conta bancária, constata-se que a 

executada realiza diversas operações bancárias, como por exemplo, 

pagamento e em curtos espaços de tempos, cujas quantias são próprias 

de despesas cotidianas e corriqueiras, embora não esteja mencionado de 

forma expressa, a quem ou quais os estabelecimentos bancários 

ocorreram tais pagamentos. Diante desse contexto fático, conclui-se que 
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a executada tratou a referida conta poupança como uma verdadeira conta 

corrente, desnaturando a característica primordial, qual seja, mantes 

reserva de capital com adição de juros. Assim, a utilização contínua de 

conta poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, 

descaracteriza a sua natureza, não havendo que se falar, portanto, em 

impenhorabilidade do valor abaixo do limite de 40 (quarenta) salários e 

aplicações do artigo 833, X, do CPC. Assim, como se pode observar, não 

há elementos jurídicos, seja de direito material ou processual que 

evidencie, nesse momento, os fundamentos suficientes para o 

deferimento do pedido da parte executada. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de fls. 47/48, e DETERMINO a intimação da parte exequente para se 

manifestar acerca da penhora de valores nas contas da executada, 

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

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38145 Nr: 3629-08.2005.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Cabrera, Tania Mara Moura 

Freitas Cabrera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Roberto Genaro - 

OAB:MS 4.544, Nádia Assis Domingos Genaro - OAB:5166/MS

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

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

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

da devolução da Carta Precatória, fls. 234/256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99062 Nr: 493-56.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado/patrono da 

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

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERO ZAPELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001173-43.2020.8.11.0007. AUTOR(A): LIBERO 

ZAPELINI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Libero Zapelini contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a concessão da 

tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o benefício 

previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio desacompanhada de 

documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer que as provas colacionadas devem ser 

suficientes a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, 

devendo, pois, tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a 

parte contrária ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de 

aposentadoria rural, de maneira que entendo imprescindível a produção de 

prova testemunhal para fazer um juízo de valor seguro acerca do 

preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção do benefício 

de maneira que se faz temerária a concessão de tutela provisória (seja a 

de urgência ou de evidência) antes de encerrada a instrução processual. 

Por fim, sabe-se que a aposentadoria por idade rural somente poderá ser 

concedida mediante prova suficiente ou início razoável de prova material 

do exercício de atividade rural, corroborada por prova testemunhal e 

complementação de períodos de labor urbano. Neste sentido, colaciono 

alguns julgados recentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE 

URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO 

NA CTPS DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. 

Está consolidado no STJ o entendimento de que "a sentença homologatória 

de acordo trabalhista é admitida como início de prova material para fins 

previdenciários, mesmo que o INSS não tenha participado da lide laboral, 

desde que o decisum contenha elementos que evidenciem o período 

trabalhado e a função exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 

249.379/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 22/04/2014). 2. O julgamento antecipado da lide cerceia o direito da 

autora, pois se mostra necessária a produção de prova testemunhal, a fim 

de que seja corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve 

ser anulada ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 

3º do art. 515 do código de processo civil. 3. Remessa necessária 

provida, prejudicada a apelação da parte ré, para anular a sentença 

recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para 

prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 

- AC: 00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1)”. De mais a mais, em demandas desse 

talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia à parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial e sua emenda em todos os seus termos, bem como INDEFIRO a 

tutela provisória almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido 
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nas causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não 

impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade 

ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira 

que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria 

passível de transação judicial, mormente quando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

parte o INSS e demais autarquias federais. Assim, designar audiência na 

forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso as partes manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que não possuem 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004541-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MAYER (REQUERENTE)

OSNEI PAULO MAYER (REQUERENTE)

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Vanessa Miranda (REQUERIDO)

IRENE DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004541-31.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

VALDINEI MAYER, OSNEI PAULO MAYER, JOELMA MAYER REQUERIDO: 

IRENE DA SILVA MIRANDA, VANESSA MIRANDA Vistos. Trata-se de ação 

cautelar de produção antecipada de provas proposta pelo espólio de João 

Mayer e outros em desfavor de Irene da Silva Miranda e Vanessa Miranda, 

todos qualificados. Entre um ato e outro, depois de diversas tentativas de 

citação da requerida Vanessa, a parte autora requereu a juntada de 

documentos, que versava sob o possível atual endereço da requerida 

(Id’s. 21534901 e 21534903). Foi expedido o respectivo mandado de 

citação para o endereço por impulso, conforme Id. 26199541, sendo que a 

tentativa foi inexitosa, consoante AR de Id. 27966347. Diante da tentativa 

infrutífera a parte requerente pugnou pela intimação da requerida Irene, 

para que esta forneça o atual endereço da requerida Vanessa, além de 

pugnar pela realização de pesquisas vias sistemas disponibilizados ao 

judiciário, bem como envio de ofícios ao TRE e às operadoras de telefonia 

(Id. 28748627). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Pois bem. De início, importa dizer que é o primeiro momento que os autos 

vieram à conclusão após ser aportado o documento de Id. 21534903 e em 

função disso, passo a uma breve explanação sobre ele. Sem muitas 

delongas, em uma das informações preambulares do documento, consta a 

seguinte informação: “INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. USO EXCLUSIVO DA 

EMPRESA ASSOCIADA PARA AUXÍLIO NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO. A 

DIVULGAÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES A TERCEIROS SUJEITARÁ O 

INFRATOR ÀS SANÇÕES PENAIS” (grifo nosso). Porquanto, compulsando 

aos autos, denota-se que o operador da ferramenta que disponibilizou o 

documento é um terceiro estranho ao feito. Destarte, a informação juntada 

ao feito é confidencial e, supostamente, adquirida de meio irregular, pois, 

como citado, foi fornecida por pessoa estranha ao processo. Além disso, 

como o próprio documento ressalta a ferramenta utilizada não se presta 

para tal finalidade. Dessa forma, não há outra saída senão ser 

determinado o desentranhamento do documento, eis que, em tese, fora 

usado de formas distintas de sua finalidade real. Aliás, considerando que 

há menção expressa no documento sobre a vedação da publicação dos 

dados e de sua limitação de finalidade, cabe oficiar o Ministério Público, 

para que verifique a eventual ocorrência de infração por parte daquele 

que cedeu o documento. Por outro lado, verifica-se que o meio mais 

adequado para buscar o endereço atualizado da parte requerida seja a 

realização de pesquisa via sistema Infoseg, que possui uma ampla 

abrangência, de modo que a probabilidade de sucesso se sobressai as 

demais modalidades de pesquisas. Diante disso, DETERMINO o 

DESENTRANHAMENTO do documento de Id. 21534903, bem como 

DETERMINO que o Ministério Público seja oficiado para apurar os fatos 

citados. CONSIGNO que juntamente ao ofício, deverão ser remetidas 

cópias da inicial, da decisão que a recebeu, da petição de Id. 21534901 e 

do documento de Id. 21534903. Noutro giro, observando a celeridade 

processual, assim como o princípio da cooperação das partes, REALIZO 

nesta data pesquisa via sistema Infoseg, no nome de Vanessa Miranda da 

Silva (CPF n° 042.911.651-96), para buscar o atual endereço da requerida. 

Sobrevindo novo endereço, independentemente de despacho/decisão, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de citação, observando-se a decisão 

inicial. Sendo encontrado endereço já indicado nos autos, INTIME-SE a 

parte requerente para dar prosseguimento ao feito e se manifestar sobre 

as formas para se efetivar a citação previstas no art. 246 do CPC, sob 

pena de extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, eis 

que a citação é indispensável para a validade do processo (art. 239 do 

CPC). Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001164-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR TEREZINHA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001164-81.2020.8.11.0007. AUTOR(A): IVANIR 

TEREZINHA DE ANDRADE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência proposta por Ivanir Terezinha de Andrade contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

preenche os requisitos essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Diego Marcelo Muller, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que a perícia 

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

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 
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na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

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

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003226-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003226-31.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL SA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Tendo em vista que os embargos à execução após a distribuição são 

remetidos diretamente ao gabinete, sem que seja possível à Secretaria da 

Vara certificar-se acerca da tempestividade da oposição da demanda, 

REMETO os autos ao Cartório, para que seja certificada a 

(in)tempestividade dos embargos à execução, bem como sobre a 

existência de penhoras nos autos principais e/ou o oferecimento de 

garantia à execução fiscal. Confeccionada à certidão, INTIME-SE o 

embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE aos autos o 

comprovante de pagamentos das custas iniciais, sob pena do 

cancelamento da distribuição dos presentes embargos à execução (art. 

290 do CPC). Por fim, CERTIFIQUE-SE e voltem-me imediatamente os autos 

conclusos, para as deliberações que se fizerem pertinentes. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001217-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

IVAN SCHNEIDER OAB - MT15345/O (ADVOGADO(A))

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

SEONIR ANTONIO JORGE OAB - MT23002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001217-67.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

ME, ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de 

execução fiscal movida pela fazenda pública estadual em desfavor de 

Acácio Rodrigues dos Santos, ambos qualificados. Entre um ato e outro, 

foi julgada exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, 

sendo que, tal defesa foi parcialmente acolhida, motivo pelo qual foi 

declarada a decadência de parte do crédito exequendo, oportunidade na 

qual foi fixada a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) 

do valor da execução (Id. 12693550). Em petição de Id. 12978731 o 

patrono da parte executada pugnou pelo cumprimento de sentença 

referente aos honorários sucumbenciais. Por sua vez, o Estado de Mato 

Grosso informou a interposição do Agravo de Instrumento de nº 

1006147-18.2018.8.11.0000, que suspendeu parcialmente a decisão de Id. 

12693550, no tocante a condenação em honorários sucumbenciais (Id. 

13856660). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

DECIDO. Compulsando aos autos, verifica-se que a parte agravante 

(Estado de Mato Grosso), na petição em que informou a interposição do 

Agravo de Instrumento, pugnou pela reconsideração da decisão mediante 

o juízo de retratação. Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, 

constata-se que até então não houve o julgamento do recurso, logo, 

sendo a primeira oportunidade que este juízo analisa ao processo desde a 

interposição do agravo, passo a fazer o juízo de retratação. Pois bem. Em 

análise detida ao feito, denota-se que de fato houve um equívoco no 

dispositivo da decisão que versou sob a exceção de pré-executividade, 
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pois, apesar de indicar o respectivo dispositivo legal sobre a condenação 

das fazendas públicas, se equivocou em relação ao termo utilizado para 

fixar os honorários. Diga-se, ainda, que o artigo utilizado (art. 85, § 3º do 

CPC) tem redação expressa ao salientar que a fixação dos honorários 

observará o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, 

enquanto que na decisão atacada, houve a menção de “valor da 

execução”, sendo que, de certo deveria conter em sua redação “do 

proveito econômico obtido”. Dessa forma, vislumbra-se que há razão no 

pedido da fazenda pública. Senão, vejamos a redação do art. 85, § 3º do 

CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”. Ademais, 

cabe ao juiz decidir usar de sua faculdade do juízo de retratação quando 

verificar equivoco em suas decisões, não havendo demérito algum ao 

julgador. Neste cenário, verificado o equívoco na decisão, utilizo-me do 

juízo de retratação para fazer constar a seguinte redação no dispositivo 

da decisão: “Ante ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade, a fim de reconhecer a decadência parcial dos créditos 

tributários relativos aos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 

2005 lançados na CDA de n. 2017924, DECLARANDO extintos os 

referidos créditos, com fulcro no artigo 487, II, do CPC e artigo 156, V 

(segunda figura), do CTN. Com relação à multa confiscatória, deve a parte 

buscar a via adequada. Sem custas neste momento processual. 

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC 

(“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO 

SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, 

posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus 

da sucumbência.” (Ap 52875/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, 

Publicado no DJE 27/06/2017”). Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário”. Informe à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

sobre o uso do juízo de retratação por parte deste magistrado. No mais, 

cumpra-se a decisão r.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ZAPELINI (AUTOR(A))

IVETE DE MOURA ZAPILINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GONCALVES (REU)

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (REU)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (REU)

JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA (REU)

MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000704-31.2019.8.11.0007. AUTOR(A): HELIO 

ZAPELINI, IVETE DE MOURA ZAPILINE REU: JOSE LUIS TEIXEIRA DE 

ALMEIDA, MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA, JAIME VERISSIMO 

DE CAMPOS, LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, VALDECIR GONCALVES 

Vistos. Trata-se de ação de adjudicação compulsória c/c desconstituição 

de hipoteca proposta por Hélio Zapelini e Ivete de Moura Zapelini contra 

José Luis Teixeira de Almeida, Marilena Terumi Mariama de Almeida, Jayme 

Veríssimo de Campos, Lucimar Sacre de Campos e Valdecir Gonçalves, 

todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, ao Id. 

19887461 Jayme Veríssimo de Campos e Lucimar Sacre de Campos 

apresentaram uma solução harmoniosa com os requerentes Hélio Zapelini 

e Ivete de Moura Zapelini. Em despacho de Id. 24069084 foi determinado 

que a parte autora se manifestasse quanto ao termo do acordo, eis que 

um dos pontos pactuados tratava-se de pedido de baixa em gravame, 

sendo que há a existência de dois gravames distintos nos autos. Os autos 

vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, há que se 

fazer distinções acerca dos gravames a serem baixados em virtude da 

homologação do presente acordo entre Jayme Veríssimo de Campos e 

Lucimar Sacre de Campos e Hélio Zapelini e Ivete de Moura Zapelini, já 

que, apenas faz menção à hipoteca em nome de Jayme Veríssimo de 

Campos e somente a ela será dada baixa. Assim, não há óbices para a 

homologação do acordo entabulado entre as partes, sendo que, o caso 

comporta o julgamento parcial de mérito, como previsto no art. 356, inciso 

II, do CPC, para fins de homologar o acordo celebrado entre as partes, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do mesmo diploma legal. 

Portanto, por não se vislumbrar impedimentos para tanto, sendo ambas as 

partes maiores e capazes e estando elas devidamente representadas, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado ao Id. 19887461, nos termos 

dos artigos 356, inciso II e 487, inciso III, alínea “b”, do código de processo 

civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e por via de 

consequência, julgo extinta a demanda em relação a Jayme Veríssimo de 

Campos e Lucimar Sacre de Campos. EXPEÇA-SE mandado ao cartório 

competente, para que seja dada baixa à hipoteca de segundo grau em 

favor de Jayme Veríssimo de Campos, em relação ao imóvel de matrícula 

2.732, Livro 2-M do CRI de Alta Floresta-MT. Sem condenação em 

honorários sucumbenciais em virtude de livre vontade das partes e sem 

custas nesta fase processual. Em continuação ao feito, INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresenta 

impugnação à contestação dos requeridos José Luis Teixeira de Almeida e 

Marilena Terumi Mariama de Almeida. No mais, tendo em vista que o AR 

para a citação de Valdecir retornou com a menção “6-Não Proc.”, 

EXPEÇA-SE carta precatória, a ser cumprida por Oficial(a) de Justiça para 

a citação do requerido, observando-se o endereço indicado ao Id. 

24286294. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003966-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003966-23.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

NIVALDO BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o teor da certidão r. e visando à celeridade 

processual, tendo em vista a dificuldade em se nomear peritos médicos na 

região e por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita 

– Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

– CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 

541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo ou havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados (art. 29 

da aludida Resolução). Diante da necessidade de atender aos limites 

mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo 

possível ultrapassar em até 03 (três) vezes o fixado na Tabela V 
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(“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 28, parágrafo único, 

levando-se em conta a peculiaridade do exame e a circunstância do local, 

FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). Assim, 

NOMEIO, em substituição, o (a) médico (a) Dr (a). Diego Marcelo Muller, 

para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 466, do CPC/2015. CONSIGNE-SE que a 

escusa apenas poderá se dar através de justificativa plausível por seu 

impedimento ou suspeição, nos termos do art. 467 do CPC/15, podendo em 

caso de recusa injustificada ser penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, 

do mesmo diploma legal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, 

integralmente, as determinações da decisão inicial, vez que houve apenas 

mudança de perito(a).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001182-05.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001182-05.2020.8.11.0007. AUTOR(A): OLAVO 

ALMEIDA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. 2) Em que pese a manifestação da parte 

autora de desinteresse na realização de audiência de 

conciliação/mediação, denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas 

duas hipóteses para a não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do 

CPC/15), sendo que no caso em espeque, a audiência não se realizará tão 

somente se a parte requerida informar que não possui interesse no ato. 

Assim, tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 01 de junho de 

2020, às 12h20min, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. 3) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para comparecer à audiência 

supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), 

ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), 

observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação/intimação, que as advertências do § 8º 

do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento 

injustificado da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no 

ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição na audiência, 

a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência 

supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora por intermédio de seu 

patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a parte 

não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004830-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE SOUZA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004830-27.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROSEMARY DE SOUZA PENHA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de ação revisional de 

contrato c/c tutela de urgência proposta por Rosemary de Souza Penha 

contra a BV Financeira S/A C. F. I., ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. A requerente alega que firmou contrato de 

financiamento junto à requerida, com garantia de alienação fiduciária, o 

qual contém ilegalidades, em razão da cobrança tarifas de cadastro, de 

avaliação do bem, de registro de contrato, de seguro auto casco e RCF, 

seguro prestamista e parcela permeável, além de capitalização de juros e 

utilização da tabele PRICE. Apresenta o valor incontroverso das parcelas 

(R$ 784,39 – setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), 

pugnando pela autorização judicial para o depósito desse montante em 

juízo. Requer a concessão de tutela de urgência, em suma, para que seu 

nome não seja incluído nos órgãos de restrição ao crédito e a sua 

manutenção na posse do veículo. DECIDO. Primeiramente, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, do CPC, conforme documentos 

juntados aos autos. Partindo para a análise do pedido de tutela de 

urgência, insta dizer que o art. 300 do CPC, cuja incidência, sendo norma 

de caráter processual, é imediata aos processos em curso, estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando presentes “elementos 

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

resultado útil do processo”. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifica-se que não restou demonstrada a 

probabilidade do direito da requerente, notadamente porque o contrato 

descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao 

valor a ser cobrado. Com relação às tarifas, o Superior Tribunal de 

Justiça, recentemente, editou a Súmula nº. 566 dispondo que: “nos 

contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 

n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no 

início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 

Além disso, o princípio do pacto sunt servanda obriga às contratantes e 

contratados a cumprirem com sua parte Ademais, inexiste nos autos 

qualquer comprovação de que o montante rigorosamente os termos do 

contrato, salvo em casos excepcionais, o que não é o caso dos autos. No 

tocante à capitalização dos juros, é admitida pela Lei nº 10.931/04, artigo 

28, § 1º, I, desde que pactuada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que a capitalização mensal de juros é admitida nos 

contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido 

expressamente pactuada. A utilização da Tabela PRICE é permitida pelo 

ordenamento jurídico no caso de livremente pactuada entre as partes e 

desde que não acarrete onerosidade. A propósito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT 

SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA 

DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA 

PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, 

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. É de se assinalar posicionamento do c. STJ no 

sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no 
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AREsp 972581/MG). (...) Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de 

restituição de valores por cobrança da abertura de crédito e nem da 

emissão de carnê. Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da 

Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”. No caso, 

a requerente não demonstrou a abusividade da sua aplicação, como 

também não há se falar em ilegalidade da cobrança dos encargos 

previstos em contrato, exatamente por eles estarem expressos no 

contrato. Assim, não é possível acolher a pretensão de depósito valor 

inferior ao contratado, para fins de elidir a mora. Nesse sentido, tem-se a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – 

AÇÃO REVISIONAL – PLEITO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES E DE 

AFASTAR OS EFEITOS DA MORA – DECISÃO MANTIDA – ANÁLISE 

PRÉVIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 

Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos 

os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, 

a parte agravante não demonstra a probabilidade do direito, eis que em 

análise prévia ao contrato não se identifica qualquer irregularidade. (N.U 

1010727-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”. Ademais, 

é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla 

defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. DISPOSITIVO 

1) Pelas razões dispendidas no bojo desta decisão, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 01 de junho de 2020, às 12h00min a ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. 3) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para comparecer à 

audiência supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) 

advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso 

contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

citação/intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no 

sentido de que o não comparecimento injustificado da parte ré à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, ainda , no ato de citação/intimação que, caso 

não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, 

art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) 

CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a possibilidade de inversão do 

ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC. 4) INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e 

este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra designada, 

consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 

9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PITTNER ACELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

os presentes autos intimando as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005277-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO INACIO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

os presentes autos intimando as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004993-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 
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assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004136-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAKEL RODRIGUES DA SILVA MAZZUCHELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

os presentes autos intimando as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004038-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROUXINOL DA SILVA (AUTOR(A))

AMILTON GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OLINDA MARIA BRIZZI FRANCISCO (CONFINANTES)

MILTON PEPINELLI (CONFINANTES)

LUIZ CARLOS FELIX (CONFINANTES)

 

O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO da parte autora, 

para que tenha ciência de que foi encaminhada Carta de Adjudicação e 

demais documentos ao Cartório do 1ºOficio de Alta Floresta-MT, via malote 

digital, para providências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. (REU)

L. M. B. D. S. (REU)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. (REU)

L. M. B. D. S. (REU)

 

O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO do patrono da 

parte autora acerca da colheita de material genético agendada para o dia 

13/04/2020, às 15h, junto à Central de Administração do fórum desta 

comarca, para providenciar o comparecimento do autor, devendo este 

portar documento de identificação com foto, bem como munido do valor de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) referente as custas do exame em 

comento, conforme decisão de ID 29662585.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92936 Nr: 1138-18.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Floresta Amazônica 

Hotel Ltda. contra a decisão à fl. 224, que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, sob o argumento de que há “erro” na decisão, que 

somente poderia ter sido realizada quando julgados, em definitivo, os 

embargos à execução opostos nos autos em apenso (Cód. 99071).

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar impugnação, por 

entender que os aclaratórios não estão fundamentados (fl. 230).

É a síntese. Decido.

Pela análise dos embargos de declaração às fls. 225/226, não pode 

averiguado o cabimento, pois não tem por objeto esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro 

material.

Ainda que tenha sido alegado erro, não pretendem os aclaratórios a 

correção de qualquer informação contida na decisão objurgada, mas do 

tempo em que foi proferido o referido decisum, que, segundo entende o 

embargante, deveria aguardar o julgamento dos embargos de declaração 

opostos nos autos em apenso.

Mesmo acerca do fundamento alegado, não vejo razão para qualquer 

retoque na decisão vergastada, em virtude de que as modificações 

requeridas nos embargos de declaração naqueles autos não tem o 

condão de alterar a substância da decisão pronunciada nestes autos, à fl. 

224, pois a exceção da pré-executividade rejeitada (fls. 44/47) trata das 

mesmas questões abordadas pela sentença dos embargos à execução 

(fls. 154/156, autos Cód. 99071).

Pelo exposto, não conheço os embargos de declaração, devido ao não 

cabimento, assim como rejeito o fundamento nele esposado, conforme 

fundamentado nesta decisão.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a decisão à fl. 224, intimando-se a exequente para 

manifestação,

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12715 Nr: 557-91.1997.811.0007

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho, Adilson Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Vania Maria Carvalho e Adilson Francisco da 

Silva

Valor das Custas Processuais:R$ 213,57

Prazo para pagamento:05
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Pagamento sob pena de:

sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação- DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:Marco A.A. Faraco - Auxiliar Judicário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3012 Nr: 18-91.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proveagro Importação Com. e Repres. de Prod. 

Veter. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Proveagro Importação Com. e Representação 

de Produtos Veterinários Ltda.

Valor das Custas Processuais:R$ 405,97

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:o referido débito ser remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação- DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do 

nome do devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:Marco A.A. Faraco- Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123344 Nr: 1448-82.2015.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Júnior Gotarde - 

OAB:25166

 Nos termos do art. 26 da Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono 

os autos para o decurso de prazo de 15 dias, para manifestação das 

partes acerca do retorno da instância superior, o que após, serão 

encaminhados ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115008 Nr: 3416-84.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Junior Gotarde - 

OAB:25166/0

 Nos termos do art. 26 da Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono 

os autos para o decurso de prazo de 15 dias, para manifestação das 

partes acerca do retorno da instância superior, o que após, não havendo 

manifestação, serão encaminhados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115008 Nr: 3416-84.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Junior Gotarde - 

OAB:25166/0

 Nos termos do art. 26 da Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono 

os autos para o decurso de prazo de 15 dias, para manifestação da parte 

autora acerca do retorno da instância superior, requerendo o que de 

direito, e após, nada sendo requerido os auos serão encaminhados ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002209-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CENTURIAO DEDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL (REU)

TEODORO CHUPEL (REU)

JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO (REU)

Outros Interessados:

Maria Leda Costa Neves (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Vanderlei Pianovsk (CONFINANTES)

Espólio de Sérgio Vicente (CONFINANTES)

Paulo Vicente Oliveira (CONFINANTES)

Vilma Vicente (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002209-28.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ELENIR CENTURIAO DEDE REU: JOSE MANUEL JUSTO 

MARCELINO, TEODORO CHUPEL, MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ 

CHUPEL Vistos etc. Defiro a citação por edital de JOSE MANUEL JUSTO 

MARCELINO requestada sob ID 29597328. Na sequência, nomeio como 

curador especial do citando a Defensoria Pública existente nesta 

Comarca, a qual deverá ser intimada de sua nomeação. Ressalto que a 

Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial de JOSE MANUEL 

JUSTO MARCELINO e PAULO VICENTE OLIVEIRA (ID 28483244). Após, 

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

dias. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005272-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS NEVES E SILVA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005272-90.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ROMARIO MENDONCA REU: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS 

NEVES E SILVA Vistos, etc. Pela leitura da certidão de ID 28672121, fica 

claro o intento de ocultado do requerido, mas não é inequívoca sua ciência 

dos termos do mandado. Desta feita, indefiro o pedido de tomar como 

válida a citação, mas determino a renovação da diligência, cabendo ao 

oficial de justiça, se verificar novos indícios de ocultação, proceder nos 

termos do art. 252, do CPC. Se operada à citação por hora certa, cabe à 

Secretaria a providência descrita no art. 254, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Alta Floresta, 10 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001041-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FAGUNDES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE CRISTINA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001041-25.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FAGUNDES EXECUTADO: 

RAYANNE CRISTINA VIEIRA Vistos, etc. De pronto, indefiro o pedido de 

nova citação da executada, uma vez que a presente fase de cumprimento 

de sentença está sendo promovida nos mesmos autos em que formado o 

título judicial, nos quais já houve citação (fls. 25/27, ID 4516865 e 

4516893). Destaco que o pedido de declaração de alienação parental será 

processado, ainda que durante o cumprimento de sentença, pela 

expressa previsão disposta no art. 4º, da Lei n. 12.318/2010[1], contudo, 

não está o feito novamente submetido à cognição exauriente, pois 

encerrada a fase cognitiva. Para constatar se de fato há prática de 

alienação parental, assim como para subsidiar o cumprimento de sentença 

no tocante à visitação, determino a realização de estudo psicossocial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a apresentação de relatório minucioso 

neste sentido, que verse sobre as condutas da genitora, de seu atual 

companheiro e do genitor, informando, de tudo, mas principalmente, se há 

qualquer forma de ofensa a direitos da criança. Ademais, oficie-se ao 

Conselho Tutelar de Alta Floresta, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente todas as informações consideradas relevantes sobre este 

caso, incluindo o apurado a respeito de denúncias de alienação parental e 

abuso sexual. A despeito de ter sido certificada a ausência de 

manifestação do Parquet sob ID 21890977, sendo graves as supostas 

ofensas de cunho sexual com a criança, determino nova vista dos autos. 

Por derradeiro, não havendo notícia de qualquer justa causa a impedir o 

exequente de visitar sua filha, determino a intimação da executada para 

que, de imediato, cumpra as disposições contidas no acordo sob ID 

9480524, devidamente homologado, permitindo que o genitor fique com a 

criança das 8h às 18h dos sábados e domingos, em semanas alternadas, 

e às terças e quintas, em todas as semanas, no mesmo horário, sob pena 

de aplicação de sanções como multa, alteração de guarda e até mesmo 

suspensão da autoridade parental (conforme Lei n. 12.318/2010), a ser 

decidido em momento posterior, mas ficando desde já advertida. Aportado 

o relatório psicossocial, intimem-se as partes e o Ministério Público para 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 11 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 4º Declarado indício de 

ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer 

momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo 

terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o 

Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação 

da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para 

assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva 

reaproximação entre ambos, se for o caso.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO VILMAR KYNAST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003214-51.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII EXECUTADO: DERCIO VILMAR KYNAST 

Vistos, etc. Tendo escoado o prazo de sobrestamento requestado na 

derradeira petição, intime-se a parte exequente para que, em até 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Alta 

Floresta, 11 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000439-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JOSE DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000439-92.2020.8.11.0007 

INVENTARIANTE: CELSO LUIZ DA SILVA DE CUJUS: ELCIO JOSE DA 

SILVA Vistos, etc. Recebo a inicial e sua emenda, cabendo à Secretaria 

promover as retificações. Sendo a requerente a única sucessora, mas 

diante de sua incapacidade advinda de sua idade avançada, considerando 

também que outorgou poderes ao seu filho, Celso Luiz da Silva, sendo 

este pessoa idônea e o mais próximo da linha sucessória capaz de 

desempenhar a administração dos bens do espólio, nos termos do art. 

617, VIII, do CPC, nomeio-o como inventariante, sob o compromisso a ser 

prestado no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o 

cargo (art. 617, parágrafo único, CPC). Comparecendo a inventariante 

para a assinatura do termo, será devidamente intimado para que 

apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações (CPC, 

art. 620). Após, com as primeiras declarações, lavrado o termo 

circunstanciado, citem-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (CPC, art. 626), bem como, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, eventuais herdeiros desconhecidos e interessados (CPC, art. 626, 

§1º). No mesmo prazo, deverá ser juntada certidão a respeito da 

existência de testamento emitida pela CENSEC e certidão de dependentes 

habilitados perante a Previdência Social. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 11 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000555-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

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

Apelação sob Id 30059423, interposto pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Apelada, para apresentar suas Contrarrazões, ao teor 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005261-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 30073460; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001471-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR HAMMOUD CAETANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001471-06.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de 

SAMIR HAMMOUD CAETANO E OUTROS, todos qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, sob o ID 29856068, a exequente requer a extinção 

da presente execução fiscal, tendo em vista o pagamento efetuado pelo 

devedor. Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, 

julgo EXTINTA a presente ação de execução fiscal. DEIXO de determinar a 

expedição de alvará em favor da procuradora do Município, tendo em vista 

a certidão sob o ID 29879238. Sem ônus da sucumbência. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003133-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a impossibilidade, por esta serventia, de localização do 

endereço do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, 

considerando o bloqueio de acesso aos sites de busca pelo TJMT, 

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

patrono, para, em 15 dias, trazer essa informação ao feito, para posterior 

expedição conforme determinado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001208-03.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, § Único do CPC), devendo para tanto: 

a) apontar seu endereço eletrônico ou informar sua inexistência, vez que 

aquele apontado na exordial (“com endereço eletrônico descrito no 

rodapé”), ao que tudo indica, pertence à causídica da autora; b) 

esclarecer os pedidos, vez que realiza pleito de tutela antecipada, ou seja, 

antecipação da decisão de mérito da ação, para o restabelecimento do 

benefício de Auxílio-Doença, porém, no mérito, realiza tão somente pedido 

diverso, qual seja, a conversão do benefício de auxilio doença em 

aposentadoria por invalidez. Assim, deverá apontar expressamente a 

natureza da tutela de urgência se acaso diversa daquela apontada, ou, 

realizar o aditamento necessário ao pedido, devendo, se porventura, 

incluir no mérito ou em caráter cautelar, o restabelecimento do 

auxílio-doença, carrear aos autos o indeferimento administrativo deste. 2) 

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 10 

de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDA RODRIGUES DO AMARAL OAB - 496.349.413-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

 

Tendo em vista a habilitação do Hospital e Maternidade Santa Rita LTDA - 

EPP aos autos, representado por sua patrona (ID 21258436), IMPULSIONO 

o feito para intimar a parte, na figura de seu representante, para, em 

cumprimento à decisão ID 30091254, no prazo de 15 dias, aportar aos 

autos o prontuário médico, fatura detalhada e notas fiscais referentes aos 

serviços de saúde executados no paciente CARLOS VINICIUS 

RODRIGUES DE SOUSA; bem como, em igual prazo, apresentar planilha 

com a revisão de preços dos serviços fornecidos à parte autora, 

observando a tabela do SUS e o pactuado com o Estado de Mato Grosso, 

quanto à fixação de tabela de preços para os procedimentos realizados 

no referido estabelecimento hospitalar.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000443-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. M. G. D. O. (REQUERIDO)

 

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

para, em 15 dias, apresentar impugnação à contestação juntada aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003760-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARISA MEYER FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003760-09.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca da informação retro e requeira o que entender dê direito, sob pena 

de extinção. Alta Floresta, MT, 11 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Autos n° 1001261-52.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Tendo em 

vista a redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao art. 4º, do Decreto Lei 

911/69, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre interesse na 

conversão da presente ação em execução, no prazo de 10 (dez) dias. 2) 

Com ou sem a manifestação de que trata o item "1", após o decurso do 

prazo, façam-se os autos conclusos para apreciação do pleito sob o ID 

30126772. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de março 

de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 155726 Nr: 3887-95.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Alfonso Ltda, Raul Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Vistos.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

movido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP em face de Raul Alfonso.

Nos autos executivos em apenso (ID 107304), o requerido manifestou sua 

anuência ao processamento deste feito. Ainda, no presente incidente, 

houve sua citação via postal, decorrendo in albis o prazo para 

manifestação (fl. 13). Assim, a excipiente requereu o deferimento do 

pedido (fl. 14v).

É o que cumpria relatar. Fundamento e DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que o pleito da parte exequente/excipiente 

merece ser acolhido.

Com efeito, nos autos executivos em apenso (ID 107304 - fl. 22), não 

houve a localização da empresa executada no endereço constante em 

seu cadastro fiscal. Ainda, houve a anuência do sócio-gerente, Raul 

Alfonso, ao processamento do presente incidente, oferecendo bem a 

penhor (fl. 34). Outrossim, no presente feito, o requerido quedou-se inerte.

Logo, presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada, pelo que, DEFIRO o pedido e 

determino o redirecionamento da execução fiscal em apenso (ID 107304) 

ao sócio-gerente, Raul Alfonso.

 Incabível a condenação do excepto ao pagamento de honorários 

sucumbenciais nesse incidente.

Intimem-se as partes, bem como seja habilitado o patrono constituído pelo 

requerido à fl. 35 (ID 107304).

Após a preclusão, translade-se cópia aos autos executivos e ao 

ARQUIVO, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14403 Nr: 2251-56.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Gracil Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135958 Nr: 858-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGdO, VPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG-E, RFG, CJG, HdOG, THG, PDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bocardi Bianchini 

- OAB:24.043 MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF: 

390.629.379-34), via RenaJud. Em caso positivo, determino, desde já, a 

restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121664 Nr: 425-04.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Velci Pedroso

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o transcurso do prazo de 

suspensão deferido.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136108 Nr: 902-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Campello Torres Neto 

- OAB:122539

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):PAG S.A. Meios de Pagamento (antiga Avista 

S/A Adm. de Cartões de Crédito)

Valor das Custas Processuais:R$ 558,60

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:o referido débito ser remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação- DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do 

nome do devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:Marco A.A.Faraco -Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101402 Nr: 2868-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o transcurso do prazo de 

suspensão deferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143945 Nr: 5157-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestando-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 3061-79.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aramis Luciano dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl. 63/63-v e, por consequência, DEFIRO o pedido de fls.64/66.

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

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 643.558.459-15), até o 

valor indicado pelo exequente à fl.65 (R$ 2.126,82).

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

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

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

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

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

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

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

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

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

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67707 Nr: 670-88.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR Confecções e Artigos Esportivos Ltda, 

Euristina Maria Lisboa Raineri, Rodolfo Raineri

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Considerando as fls.124/128, REVOGO a decisão de fl.123 e, por 

consequência, DEFIRO o pedido de fl.121.

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

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 02.309.817/0001-71), 

até o valor indicado pelo exequente à fl.121-v (R$ 13.025,90).

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

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

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

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

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

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

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

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

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

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46554 Nr: 5920-44.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Raimundi Móveis - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Pelo exposto, verifica-se que não houve a ocorrência do 

prazo prescrição quinquenal intercorrente.Outrossim, tendo em vista que 

parte exequente não indicou bens de titularidade da parte executada 

passíveis de penhora, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, nos termos do §2º do artigo 40 da 

Lei. 6830/80, sendo que os autos permanecerão no arquivo, até a fluência 

integral da prescrição intercorrente.Com a fluência do prazo prescricional 

de que trata o item imediatamente anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os 

autos conclusos para sentença.Acerca da presente decisão, INTIME-SE a 

parte exequente conforme previsto no § 1° do artigo 40, da Lei n° 

6.830/80.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67963 Nr: 927-16.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DELAGNOLLI & CIA LTDA, 

Clever Lima de Brito, Adair Paulino dos Santos, Luiz Carlos Delagnolli, 

Romea de Godoy Damasceno Delagnolli

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT
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 Vistos.

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

Estado de Mato Grosso em desfavor de Luiz Carlos Delagnolli & Cia Ltda e 

outros.

Sob as fls. 147 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento do débito do objeto que ensejaram a presente demanda.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Nesta data, procedo à baixa das restrições veiculares de fls. 67 e 70.

Isento de custas. Condeno a parte executada ao pagamento de honorários 

advocatício em 10 % do valor da causa.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50202 Nr: 2210-79.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES FERMINO PAES

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a recente mudança de entendimento desta 

magistrada, tendo em vista as inúmeras manifestações das partes 

exequentes em execuções diversas, apontando a impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual se pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de 

fls. 84/85.Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem 

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 429.995.701-63), até o 

valor indicado pelo exequente à fl. 84. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Vistos. (...) Em caso de impossibilidade desta magistrada assinar o auto 

de arrematação/adjudicação, desde já, fica autorizado o Gestor Judiciário 

a assinar tal ato. Depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias 

pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do 

leiloeiro e das demais despesas da execução, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado de imissão na posse, no caso de bens móveis juntamente com a 

ordem de entrega ou a carta de arrematação se bem imóvel, nos termos 

do artigo 901, §1º, do Código de Processo Civil/2015. Intimem-se, inclusive 

os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5509 Nr: 78-69.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARQUES DA SILVA, OZIRES 

ANTÔNIO RODRIGUES, João Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Credora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 869,94 (oitocentos e sessenta e nove reais 

com noventa e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 102/102vº.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124406 Nr: 2022-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Gomes Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bisol Montagem e Manutenção de Caldeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA, 

Cpf: 46692355320, Rg: 90.022, Filiação: Helena Gomes Pinheiro e 

Domingos Pinheiro da Silva, data de nascimento: 08/10/1971, brasileiro(a), 

natural de Vitorino Freire-MA, casado(a), vendedor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, acima qualificado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, quitar o débito no valor de R$ 11.502,97 (onze mil, 

quinhentos e dois reais e noventa e sete centavos), consignando que em 

caso de pronto pagamento não incidirão honorários em cumprimento de 

sentença e nem multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, conforme dispõe o §1º do art. 523 do CPC. Havendo 

pagamento parcial, pelo mesmo prazo, incidirão multa e honorários 

advocatícios sobre o valor residual.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença, conforme pleiteado às fls.90/92. 2) Atualize-se o débito pelo 

exequente, nos termos do art. 524, do CPC. Após, INTIME-SE a parte 

executada, através de seu (sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, ou, 

se não tiver patrono constituído, pessoalmente para, no prazo de 15 dias, 

quitar o débito, consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento de sentença e 

nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de 

pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os 

honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 

15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, incluindo os honorários 

arbitrados no cumprimento de sentença e a multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, em razão do disposto 

no artigo 523 do Código de Processo Civil.4) Consigne-se que, 

transcorrido o prazo constante do item “2” sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, se o quiser, ofereça 

impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 525 do 

Código de Processo Civil.5) Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis.6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte 
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credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE NESELLO 

BRICATTE BARROS, digitei.

Advertência: Transcorrido o prazo acima assinalado sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente sua impugnação, independentemente de penhora ou 

nova intimação, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Alta Floresta, 06 de março de 2020

Vinicius Augusto Jans Paiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO a expedição de ofício as Cooperativas de Crédito, posto que 

atualmente as pesquisas via sistema BACENJUD alcançam as mesmas.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros via 

sistema BACENJUD em nome do executado, pois compulsando os autos 

verifica-se que fora realizada a busca junto ao sistema BACENJUD, o qual 

consta INEXISTENCIA DE RELACIONAMENO fl.148

Dando continuidade no feito DEFIRO o pedido de consulta, via sistema 

INFOJUD, que será feita em gabinete, com o objetivo de obter as três 

últimas declarações de imposto de renda do executado 

(CPF:004.371.301-77).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134190 Nr: 7403-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ype Viagem e Turismo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Marin - OAB:141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Marin - OAB:141662

 Vistos. Considerando que a penhora on line, realizada via sistema 

BACENJUD, bem como as consultas de bens através do sistema RENAJUD 

e INFOJUD, restaram inexitosas, DEFIRO o pedido de fls. 153/154, ante a 

sua possibilidade. Neste sentido, vejamos:“EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - CONSTRIÇÃO SOBRE O 

FATURAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - 

POSSIBILIDADE - PERCENTUAL 30% - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - O art. 11, da Lei 6.830/80 dispõe sobre a ordem de preferência 

de penhora, estando o dinheiro na primeira colocação. - Não restando 

comprovado o oferecimento de qualquer bem a fim de garantir a 

execução, restada infrutífera outros meios de constrição de bens, a 

penhora sobre o faturamento através de cartão de débito e crédito é 

medida que se impõe. - Contudo, com o intuito de não inviabilizar o 

funcionamento da empresa, limitação da penhora se faz necessária. - 

Recurso não provido (...) Desta feita, EXPEÇA-SE ofício às empresas 

administradoras de cartão de crédito indicadas às fls. 153/154, para 

realizarem MENSALMENTE a penhora sobre créditos do devedor, no 

percentual de 30% (trinta por cento) destes, até o limite da dívida em 

questão, qual seja, R$ 48.027,57. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142816 Nr: 4535-12.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brumat Industria e Comercio de Madeiras Ltda - 

ME, Admilson Basseto, Edimundo Benites

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Compulsando os autos verifica-se que fora realizada a busca junto ao 

sistema RENAJUD (fl. 70/71), logrando êxito em encontrar veículo em nome 

do executado.

 2) O RENAJUD é um sistema que propicia a realização de bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, contudo, o sistema em 

comento não se destina à realização de penhora, já que, em caso de bens 

móveis, a penhora deve ser concreta (in loco) e não simplesmente via 

sistema. Isto posto, INDEFIRO o pedido de fl. 73, no que se refere ao 

aperfeiçoamento da penhora, visto que esta não se concretizou de fato.

4) Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para que proceda à avaliação 

do veículo por meio dos órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados 

nos meios de comunicação e apresente nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

5) Com o aporte do determinado, EXPEÇA-SE mandado de penhora do bem 

apontado às fls. 70/71, a ser cumprido nos endereços constantes nos 

autos, nomeando-se a parte executada como depositária fiel deste, bem 

como intime-a da penhora.

6) Decorrido o prazo sem a oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE e 

dê-se vista à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

pugnar o que entender por direito.

7) Transcorrido o prazo do item “4” sem o aporte do determinado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos IMEDIATAMENTE.

Às providências. CUMPRA-SE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106559 Nr: 1865-06.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royce Connect Ar Condicionado para Veículos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Gildo da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT. - 

OAB:130.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. GILDO DA SILVA-ME, CNPJ: 

05607028000105. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a Parte Executada, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impugnar a penhora realizada via Sistema BacenJud, sobre o valor de 

170,72 (cento e setenta reais e setenta e dois centavos), em conta de sua 

titularidade na instituição financeira Banco Cooperativo Sicredi, podendo, 

para tanto, alegar as matérias elencadas no art. 854, §3º do Código de 

Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de Cumprimento de Sentença que visa o 

pagamento de condenação, reconhecida por meio da Ação Monitória que 

lhe deu origem, no valor atualizado de R$ 22.127,41 (vinte e dois mil, cento 

e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) em face de M. Gildo da 

Silva - ME.

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando a justificativa da parte 

exequente de impossibilidade de indicação da conta bancária do 

executado sobre a qual pretende o bloqueio de ativos financeiros via 

Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão de fl. 100/100-v e, por 

consequência, DEFIRO o pedido de fl. 101/103.Assim, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil, sem dar ciência à parte contrária, nesta 

oportunidade, realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD de 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta de titularidade 

da parte executada (CNPJ: 05.607.028/0001-05 ), até o valor indicado pelo 

exequente à fl. (R$ 21.074,16 ).Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 
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quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente no endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

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

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, ou, a comunicação de que trata 

o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM 

URGÊNCIA para ulteriores deliberações.Intime-se. CUMPRA-SE.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE NESELLO 

BRICATTE BARROS, digitei.

Alta Floresta, 06 de março de 2020

Vinicius Augusto Jans Paiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 2883-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Marcos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viumar Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17110/O, José Timoteo de Lima - 

OAB:7199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Determino suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do art. 921, III do CPC/15.

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

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

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

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

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95734 Nr: 4115-80.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MENEZES ARPINI, Rodrigo Arpini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Vieira Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson R. Machado - OAB:MT 11.961-A

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre o integral cumprimento do acordo 

homologado no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que 

eventual silêncio importará na extinção do processo por satisfação da 

obrigação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107291 Nr: 2659-27.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernandes Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

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

OAB:14.428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Michelle 

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Antonio Fernandes Cruz

Valor das Custas Processuais:R$ 2.318,82

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: o referido débito ser remetido ao Departamento 

de Controle de Arrecadação- DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do 

nome do devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Nome e cargo do digitador:Marco A.A.Faraco -Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 5066-35.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Luiz Savaris, Flávia Dal Pupo Savaris, 

Edegar Savaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130872 Nr: 5627-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusia Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Paganotti de Oliveira, Jessica 

Paganotti de Oliveira, JULIO NISHIKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Araujo da Silva - 

OAB:OAB/MT 27.169, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT, Solange da Rosa Gouvea - OAB:MT-27773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a proposta de honorários trazida 

por Real Brasil Consultoria Ltda, no valor de R$ 37. 980,00 (trinta e sete 

mil, novecentos e oitenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, realizando o 

depósito no mesmo prazo em caso de concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68255 Nr: 1222-53.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Vilela da Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestando-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 63440 Nr: 2838-97.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas França dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestando-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119722 Nr: 7285-55.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Executada para proceder ao 

recolhimento dos emolumentos devidos à Serventia Extrajudicial, no 

importe de R$ 294,10 (duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos), 

mediante depósito em Conta-Corrente nº 507035-0, Agência 1380-3, 

Banco Bradesco S/A (237), de titularidade de "Primeiro Serviço Reg. 

N.M.V", inscrito sob o CNPJ/MF nº 07.380.782/0001-80, encaminhando 

comprovante para o e-mail "contato@1oficioverde.com.br", no prazo de 5 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUDEMIR GONCALVES SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001211-55.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

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

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

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

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

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

art. 334, do CPC. CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências 

do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. 

POSTERGO a apreciação da tutela de urgência pleiteada para após o 

aporte das perícia técnica necessária ao caso, a qual será designada em 

momento oportuno. Se, eventualmente, com a contestação, a parte 

requerida suscitar matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, 

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

Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 10 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004246-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARBOSA GUIEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004246-57.2019.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

certidão retro, destituo a perita nomeada e, independentemente de 

compromisso, NOMEIO como perito judicial, Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

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

27.08.2020, às 11h40m, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

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

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

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

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE as 

demais determinações sob o ID 28163487. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005301-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MUCHELIM DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005301-43.2019.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

certidão retro, destituo a perita nomeada e, independentemente de 

compromisso, NOMEIO como perito judicial, Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

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

26.08.2020, às 15h00m, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

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

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

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

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE as 

demais determinações sob o ID 28622193. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005477-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005477-22.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

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

de tramitação em virtude da presença de pessoa idosa, conforme 

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

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

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

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

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

Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20.05.2020, às 
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12h45min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

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

indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado 

ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no 

mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335, I e II, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentação de contestação, o requerido deverá JUNTAR aos autos 

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

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

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

Alta Floresta, MT, 11 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LISBOA RAINERI OAB - MT25297/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001221-02.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CARLOS JOSE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANNA LISBOA 

RAINERI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

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

Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DE JESUS JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000484-96.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ROQUE DE 

JESUS JARDIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO ----Vistos. RECEBO o 

pleito de emenda à inicial, eis que devidamente comprovado o endereço da 

parte autora nesta comarca. Tendo em vista o comparecimento voluntário 

da requerida, considero realizada sua citação. Assim, INTIME-SE a autora, 

bem como a parte requerida para comparecerem à audiência de 

conciliação já designada, constando as advertências legais. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUSA ROMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEYRE CRISTIANE CARVALHO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001431-87.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JEFFERSON 

SOUSA ROMERA REQUERIDO: MEYRE CRISTIANE CARVALHO DA CRUZ -

---Vistos. DEFIRO o petitório de ID nº 29583282 e, por conseguinte, 

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

o novo endereço da requerida. Após, DESIGNE-SE nova data para 

realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001230-61.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:SIMONE MARIA 

DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

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

Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001234-98.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ROMEU BACO 

CARACANHA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE 

SOUZA MARIA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002986-13.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: MARIO BRAZ Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte exequente pugna pela expedição de certidão de 

crédito para fins de protesto. Posto isto, DEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente de ID nº 28863435. Desta forma, EXPEÇA-SE certidão de inteiro 

teor em favor do exequente para fim de protesto do título judicial, nos 

exatos termos do artigo 517 do CPC/15. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003016-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003016-14.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ALIANCA IND. E 

COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP EXECUTADO: C. R. 

BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA Vistos. INDEFIRO o pedido formulado no 

ID nº. 28532038, conforme disposto no artigo 18, §2º, da Lei nº. 9.099/95 

e de acordo com o enunciado nº 5 do FONAJE. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 05(cinco) dias, trazer aos 

autos o endereço atualizado da executada, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004819-95.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RITA CAMPOS 

FILLES LOTFI REQUERIDO: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI Vistos. 

Considerando a justificativa apresentada em petitório de ID nº 29885497, 

cancelo a audiência designada para a data de 11/03/2020 e DETERMINO a 

designação de nova data para realização de audiência de conciliação, nos 

termos da decisão de ID nº 28384202. Intimem-se as partes. Alta 

Floresta/MT, 10 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002500-57.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO 

GIVANNI DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos. Tendo em vista o retorno 

do AR de ID nº 29439797, com a informação de mudou-se, INTIME-SE a 

parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço atualizado da requerida AVIANCA. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA GRAMA DE MENESES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001236-68.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:TAINARA 

GRAMA DE MENESES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186884 Nr: 6118-27.2019.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Trissia do Amparo 

Spina de Souza - OAB:26456/O

 Certifico que procedo a intimação da advogada Camila Trissia do Amparo 

Spina de Souza, do inteiro teor do despacho de fls. 42/42-v, bem como da 

audiência de suspensão condicional designada para o dia 05 de maio de 

2020, às 13:30h.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONES HENRIQUE MORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILANIO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001139-68.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JONES 

HENRIQUE MORELLO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
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TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDILANIO SILVA 

RODRIGUES Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória, visando a transferência do veículo para o nome do segundo 

requerido, bem como a suspensão de futuras cobranças relativas a IPVA 

e licenciamento em nome do autor. Alega a parte autora que efetuou a 

venda da Motocicleta YAMAHA/CRYPTON, ano: 2004/2004, Placa: JZX 

1373, ao segundo requerido no ano de 2011, tendo iniciado o processo de 

transferência à época, conforme se extrai dos documentos anexos ao 

processo. Informa que foi surpreendido com a inscrição de seu nome na 

Dívida Ativa referente a débitos fiscais de IPVA e licenciamento do veículo. 

Afirma, ainda, que efetuou o pagamento de todos os débitos em atraso, 

mesmo tendo vendido o veículo no ano de 2011, para ter seu nome limpo e 

evitar maiores prejuízos. Assim, requer que o primeiro requerido (DETRAN) 

proceda a imediata transferência do veículo descrito na petição inicial para 

o nome do segundo requerido. Analisando os documentos apresentados, 

em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de 

tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade 

do direito está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, pois 

conforme documentação anexa, a parte autora iniciou o processo de 

transferência do veículo no ano de 2011, sendo que não foi finalizado pela 

desídia do segundo requerido. De igual modo, o perigo de dano é evidente, 

pois a permanência do veículo em nome do autor pode gerar inúmeros 

efeitos negativos, seja através do lançamento de multas em seu nome, 

seja, no lançamento de impostos, gerando prejuízos irreparáveis. Assim, 

por estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o 

deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o primeiro requerido 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no prazo de 10 (dez) dias, 

tome as providências administrativas necessárias para realizar a 

transferência do veículo abaixo descrito para o nome do segundo 

requerido, qualificado nos autos, independente de realização de vistoria, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais): 

MOTONETA, CATEGORIA: PARTICULAR, ESPÉCIE: 1-PASSAGEIRO, 

LUGARES:MARCA/MODELO: 24702-YAMAHA/CRYPTON T105E 

(NACIONAL), FABRICAÇÃO/MODELO: 2004/2004, POTÊNCIA: 102 

CILINDRADAS, COMBUSTÍVEL: 2-GASOLINA, COR: 3-BEGE, PLACA: JZX 

1373, RENAVAM: 842489371, CHASSI: 9C6KE047040013143 (NORMAL), 

NÚMERO DO MOTOR: E339E-013170. No que tange ao requerido 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, CITE-SE e INTIME-SE da 

presente decisão, devendo constar que o prazo para responder aos 

termos da presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 

1 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Quanto ao 

segundo requerido, CITE-SE e INTIME-SE acerca da presente decisão, bem 

como, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005420-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005420-04.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de ID nº. 28723323, INDEFIRO o 

pedido constante no ID nº 29162247, para depósito em cartório dos títulos 

originais, conforme expresso no Enunciado 126 Fonaje, in verbis: “Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC).” Posto isto, decorrido o prazo sem que tenha sido 

impugnada a execução pela Fazenda Pública e considerando que o valor 

não excede ao estabelecido em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO 

o cálculo do débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se 

as partes acerca da homologação do cálculo. Decorrido o prazo recursal 

contra a presente decisão homologatória, proceda-se a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito objeto da presente execução judicial 

diretamente no Sistema SRP, dispensado o cumprimento do art. 3º do 

Provimento nº 11/2017-CM, conforme disposto no Provimento nº 

6/2020-CM. Apurado o cálculo e constatado que o crédito se enquadra 

como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório através do 

Sistema SRP diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 10 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003780-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA TRES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORINO TRES OAB - 132.534.509-10 (REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSE PRESTADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA 

(EXECUTADO)

ACE - ALIANCA COBRANCAS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003780-97.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ZELIA MARIA 

TRES - ME REPRESENTANTE: HONORINO TRES EXECUTADO: PSE 

PRESTADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA, ACE - 

ALIANCA COBRANCAS EMPRESARIAIS EIRELI - ME Vistos. DEFIRO o 

petitório de ID nº. 29107426, para suspensão do feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, em observância ao princípio constitucional da duração 

razoável do processo, disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição 

Federal. Decorrido o prazo de suspensão processual, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004849-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIMIR CAPPELLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO VINICIUS MAXIMO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004849-33.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GLADIMIR 
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CAPPELLARI REQUERIDO: EDVANDRO VINICIUS MAXIMO GOMES Vistos 

etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Perscrutando os autos, verifico por meio da certidão de ID nº. 

29270981 que o credor, apesar de devidamente intimado para se 

manifestar no processo, quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pelo exequente, 

porquanto resta evidenciado que a autora não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005578-59.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BENEDITO EVANGELISTA 

FILHO REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

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

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

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

audiência. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de ACE SEGURADORA 

S.A, onde a parte autora aduz em apertada síntese, que vem sofrendo 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário por ordem da 

empresa reclamada, sob a denominação de seguro “ACE Seguradora 

S.A.”. Sustenta que jamais contratou qualquer seguro de vida com esta, 

pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Assim, verifico que a reclamada 

não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente 

a contratação aos serviços. Se se veicula fato negativo, a incumbência 

pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, comprovada a 

prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns tribunais 

pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é 

vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa ré não se desincumbiu de 

efetuar cobranças indevidas no benefício previdenciário do autor. Assim, 

com base nos documentos e informações da parte autora, tal prejuízo 

consiste na quantia de R$ 105,22 (cento e cinco reais e vinte e dois 

centavos), que foram cobrados indevidamente de seu benefício 

previdenciário, ao qual deverão ser devolvidos em dobro, devidamente 

atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para 

o fim de: A) DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente ao 

contrato de seguro de vida em questão objeto dos autos, para determinar 

a suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício do 

requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

B) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 105,22 

(cento e cinco reais e vinte e dois centavos), em dobro, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação. C) 

CONDENAR a empresa Reclamada, a pagar indenização por danos morais 

ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da primeira cobrança 

indevida e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005577-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005577-74.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BENEDITO EVANGELISTA 

FILHO REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ante a ausência de preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, onde a parte autora 

aduz, em apertada síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em 

seu benefício previdenciário por ordem da empresa reclamada, sob a 

denominação de seguro “Previsul”. Sustenta que jamais contratou 

qualquer seguro de vida com esta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

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

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

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

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

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, verifico que a reclamada não juntou aos autos 

qualquer documento que comprovasse minimamente a contratação aos 

serviços. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, comprovada a 

prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns tribunais 

pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é 

vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa ré não se desincumbiu de 

efetuar cobranças indevidas no benefício previdenciário do autor. Assim, 

com base nos documentos e informações da parte autora, tal prejuízo 

consiste na quantia de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), que 

foram cobrados indevidamente de seu benefício previdenciário, ao qual 

deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) 

DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente ao contrato de 

seguro de vida em questão objeto dos autos, para determinar a 

suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício do 

requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

B) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 199,00 

(cento e noventa e nove reais), em dobro, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data do primeiro desconto e acrescido de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação. C) CONDENAR 

a empresa Reclamada, a pagar indenização por danos morais 

ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(primeira cobrança indevida) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005381-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT25311/O (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005381-07.2019.8.11.0007. REQUERENTE: JOSE DE CARLI REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispensado o 

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

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

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

audiência. Inicialmente rejeito as preliminares no tocante a inépcia, pois se 
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confunde com o mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS em desfavor de BANCO 

LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO, onde a parte autora aduz, em 

síntese, que teve seu nome inserido nos sistemas de proteção ao crédito 

de forma indevida pela empresa reclamada, uma vez que jamais manteve 

qualquer relação comercial com esta, pugnando ao final pela declaração 

de inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais em 

razão destes fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, verifico que a reclamada não juntou aos autos 

qualquer documento que comprovasse minimamente a contratação aos 

serviços. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, comprovada a 

prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, posto que a negativação do 

nome do autor no rol de inadimplentes em virtude de dívida inexistente 

supera os limites de mero dissabor cotidiano. Destarte, levando-se em 

conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da 

parte reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se 

razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar 

a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de: A) DECLARAR inexistente a relação jurídica 

existente entre as partes objeto da controvérsia, com a imediata retirada 

da inscrição do nome do Requerente junto ao cadastro de maus 

pagadores do Serasa, SPC ou em qualquer outro banco de dados, e a 

consequente suspensão da cobrança contrato n. 003020039496411H, 

acaso não tenha feito, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediencia; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). CONFIRMO a tutela de urgência concedida à id 27339570. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005576-89.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BENEDITO EVANGELISTA 

FILHO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-te de AÇÃO RECLAMATÓRIA em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., onde a parte autora aduz, em 

síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu beneficio 

previdenciário por ordem da empresa reclamada, sob a denominação de 

seguro o “Bradesco Vida e Previdência”. Sustenta que jamais efetuou 

qualquer contratação com a requerida a fim de justificar os descontos, 

pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em descontos 

indevidos em benefício previdenciário – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de proposta de adesão de seguro 

de acidentes pessoais comprovando a relação jurídica entre as partes e a 

contratação dos serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados 

confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

descontos indevidos de seu benefício previdenciário. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ A parte alega inexistência de relação contratual sendo que 

contratou diretamente a reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do FONAJE: “ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC que ora arbitro em 2% do valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das 
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custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE 

os danos morais. CONDENO a parte reclamante nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, consistente em a pagar a multa de 2% 

do valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1000,00 

(um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado e se nada for requerido em 15 dias, remetam-se os autos à CAA 

para fim de cobrança das custas processuais. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LINDOLFO SANDMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES RIBEIRO OAB - MT25995/O-N (ADVOGADO(A))

ANDERSON PAULO ROSSI OAB - MT26661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003234-08.2019.8.11.0007. REQUERENTE: CLAUDIO LINDOLFO 

SANDMANN - ME REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos, etc. Dispensado o 

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

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA propostas por CLAUDIO 

LINDOLFO SANDMANN ME em face de OI S/A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que recebeu da empresa reclama uma oferta para 

instalação de internet em sua residência, entretanto, quando da visita 

técnica dos prepostos da empresa, foi verificado a indisponibilidade dos 

serviços na região. Aduz que mesmo com o não fornecimento dos 

serviços de Internet em razão da indisponibilidade da região, a reclamada 

continuou efetuando as cobranças referentes a Internet, razão pela qual 

pugna pela procedência da ação a fim de obrigar a parte reclamada a 

abster-se de efetuar cobranças desses serviços, bem como devolução 

dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em sede de contestação, a 

reclamada, em síntese, argumenta que não cometeu nenhum ato ilícito, 

aduzindo pela legitimidade das cobranças e exercício regular de direito, 

uma vez que os serviços foram contratados pela parte reclamante, bem 

como pela inexistência de dano moral, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em cobranças de serviços não disponibilizados – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com as faturas de telefonia comprovando 

as cobranças indevidas referentes ao pacote de Internet não 

disponibilizado em sua região. De outra banda, verifico que a Reclamada 

não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da parte 

autora, quais sejam, documentos comprovando a utilização dos serviços 

pelo autor e disponibilidade da Internet na região, ônus que lhe incumbia, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Assim, 

diante da análise minuciosa da documentação que acompanha os autos, 

tenho que o direito milita em parte a favor da parte reclamante. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, 

entendo que não merece guarida, pois inobstante os fatos trazidos à 

inicial, certo que são situações desagradáveis e que causam algum 

desconforto, não são suficientes a amparar qualquer pleito de cunho 

indenizatório, vez que não extrapolam os limites de mero dissabor 

cotidiano. Em situação semelhante, assim decidiu nossa Egrégia Turma 

Recursal: (GRIFO) “RECURSO CÍVEL INOMINADO - RECLAMATÓRIA CÍVEL 

- TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FRAUDULENTA - 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A mera cobrança indevida de valores do 

consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. 

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais 

na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (RI 

1904/2012, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013)” Daí porque 

se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação 

por danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

propostos na inicial para o fim de DECLARAR a rescisão do contrato de 

telefonia e internet objeto dos autos, bem como de suas cobranças, sob 

pena de multa cominatória que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada mensalidade de internet cobrada na fatura após a intimação desta 

decisão. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado 

pela reclamada ou qualquer um de seus prepostos capazes de gerar a 

pretendida indenização. CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 

22054987. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

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

11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANI BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002931-91.2019.8.11.0007 INTERESSADO: MARCIANI 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Relatório 
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dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em 

análise aos autos eletrônicos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo. Ademais, a solução amigável do conflito está em consonância 

com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação 

celebrada entre as partes. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a 

intimação das partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. 

Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 11 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003442-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003442-89.2019.8.11.0007. REQUERENTE: IVANILDO DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS onde à autora afirma ter adquirido um veículo por meio de 

financiamento junto ao banco requerido, todavia, afirma que após a 

quitação a empresa requerida não baixou a restrição devido à alienação 

fiduciária do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 placa OBA9527, 

RENAVAM 0059691458. Em sede de contestação, a parte reclamada aduz 

que foi realizada tentativa sistêmica de baixa do gravame e a mesma 

restou infrutífera, pois foi constatada a emissão do documento de 

licenciamento do veículo CRLV por parte do Reclamante, impossibilitando 

qualquer modificação dos dados inseridos no gravame, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. A parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I do 

vigente CPC, pois anexou aos autos documento no qual demonstra o erro 

do banco requerido no momento de anotar os dados da alienação 

fiduciária. Ademais, verifico que o próprio requerido demonstra que 

somente fez a correção no sistema após determinação deste Juízo por 

meio de tutela provisória. Em decorrência do erro cometido pela instituição 

houve a demora na baixa do gravame e consequentemente o impedimento 

de emissão de novo documento único de transferência. Sobre o tema é 

importante anotar as providências necessárias para expedição do novo 

CRV, conforme disposto no art. 123, § 1º, do CTB, in verbis: Art. 123. Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas. Insta consignar ainda que a parte 

requerida não cumpriu com as normas referente à baixa de gravame em 

caso de alienação fiduciária, e de acordo com a Resolução n.º 320/2009 

do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), no qual estabelece 

procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, o prazo para baixa após a quitação 

do contrato é de 10 (dez) dias, conforme cláusula 9.ª que assim dispõe: 

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição 

credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da 

baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual 

o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias.” Diante disso, tem-se que o descuido da ré no cumprimento de sua 

obrigação, qual seja, baixa o gravame da alienação fiduciária impedindo a 

transferência de propriedade junto ao DETRAN, ultrapassou a esfera do 

mero descumprimento contratual, causando a parte autora mais do que 

meros aborrecimentos do dia-dia, eis que se viu privado aliená-lo e emitir 

novo CRV junto ao DETRAN. Quanto aos danos morais, estes restaram 

inequivocamente configurados. Relativamente à verba a ser fixada, é de 

se dizer que o valor deve se mostrar razoável e proporcional às angústias 

e danos sofridos pelo demandante, levando-se em conta o caráter 

punitivo-pedagógico da condenação, e sem permitir que a mesma acarrete 

um enriquecimento indevido. Neste sentido os precedentes dos TJRJ: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. RÉ QUE 

DEMOROU A DAR BAIXA NO GRAVAME ANTERIOR DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, IMPOSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. 

Consequentemente, a autora se viu privada de utilizar o veículo o qual 

adquirira por mais de um ano, sem poder dá-lo em garantia para o contrato 

de alienação fiduciária e realizar vistoria junto ao DETRAN. Solidariedade 

entre a revendedora e a instituição financeira. Dano moral configurado. 

Quantum que se reduz para R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma a 

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a 

que se dá parcial provimento na forma do art. 557, § 1º A, DO CPC. 

(0039051-30.2011.8.19.0001- APELAÇÃO CÍVEL- DES. MYRIAM 

MEDEIROS DA FONSECA COSTA. Julgamento: 02/04/2014- VIGESIMA 

SEXTA CÂMARA CIVEL).” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVA-ME. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

ADEQUADAMENTE ARBITRADO. Substituído o veículo dado em garantia 

por outro de maior valor e solicitada a baixa da alienação pelo autor para 

que pudesse transferi-lo a terceiros, demorou o réu mais de três meses 

para efetuá-la, caracterizando a falha na prestação do serviço. A 

indenização por dano moral, além de compensar o dano extrapatrimonial, 

ostenta finalidade punitivo-pedagógica, de forma a desestimular o ofensor 

à reincidência de atos comissivos e/ou omissivos contra o consumidor. 

Negativa de seguimento ao recurso, na forma do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil. (0033464-50.2010.8.19.0037- APELAÇÃO 

CÍVEL- DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES- Julgamento: 10/07/2014 

DECIMA PRIMEIRA CÂMARA CIVEL)” Na busca de uma gradação 

adequada para o dano moral, o legislador não vinculou o julgador a uma 

regra, de forma a permitir uma discricionariedade que se faz presente 

dentro daquilo que se convencionou chamar de critério do lógico-razoável. 

No presente caso o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), eis que proporcional e razoável entre o fato e 

seus efeitos, não representando enriquecimento para a parte autora, mas 

sim uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade 

para a parte ré, para evitar reiterado comportamento de manter 

indevidamente um gravame. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para o 

fim de: A) CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer, 

determinando que a proceda com a baixa no gravame do veículo 

FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 placa OBA9527, RENAVAM 00596914580, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, acaso 

não tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) e 

incorrer no cometimento do crime de desobediencia; B) CONDENAR a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003560-65.2019.8.11.0007. REQUERENTE: LUCILENE DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. I – 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA Rejeito a 

preliminar da defesa no tocante à incompetência deste juízo em razão da 

matéria, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA, onde a parte autora 

aduz em apertada síntese que teve seu nome negativado de forma 

indevida por ordem da empresa Reclamada, uma vez que jamais contratou 

quaisquer serviços desta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

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

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

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

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

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento intitulado “Termo de adesão ao cartão e 

autorização de débito” colacionado à contestação traz assinatura 

absolutamente divergente da assinatura constante nos documentos 

pessoais da parte autora. A alegação do débito ser legítimo só teria valor 

se estivesse acompanhada de demais documento probatórios, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar 

contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, assumiu o 

risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, respondendo por 

eles. A parte reclamante tem somente a anotação da empresa no cadastro 

de inadimplentes. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) 

DECLARAR inexigíveis os débitos nos valores de R$ 42,19 (quarenta e 

dois reais e dezenove centavos), referente ao contrato de n° 

0000006363755659839002, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(inscrição indevida) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). CONFIRMO a tutela de 

urgência concedida à id 22731875. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003046-15.2019.8.11.0007. INTERESSADO: JANICE RIBEIRO REQUERIDO: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Ante a ausência de 
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preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA 

DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL propostas por JANICE RIBEIRO em face 

de BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados. Pois bem. O pedido 

autoral é parcialmente procedente, senão vejamos: A autora relata em sua 

inicial que teria contratado, não um cartão de crédito, mas um empréstimo 

consignado. Pelo que consta dos autos é incontroverso que as partes 

mantiveram relação negocial (empréstimo) e os pagamentos sendo 

efetuados por meio de débito direto (pagamento mínimo) em sua folha de 

pagamento. O cerne da irresignação, no entanto, está consubstanciado no 

fato de que a contratação tratava-se de empréstimo consignado e não de 

aquisição de cartão de crédito. Nestas circunstâncias, diante das 

disposições do CDC, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá 

se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o 

produto no mercado (art. 12, § 3°, I,), ou que mesmo tendo colocado o 

produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado 

(art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II). In 

casu, ao que tudo indica, a autora foi induzido a realizar empréstimo 

consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo 

pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações 

indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo 

realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o 

dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela 

vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, 

porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato 

gerador do dano. A respeito, colaciono os seguintes precedentes do 

TJ-MT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO 

DEBITADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO –PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA - 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA 

– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A maneira 

em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do 

consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do 

autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.É pacífica 

a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou 

financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relaçõesde 

consumo por expressaprevisãolegal do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa 

do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula nº 297 do 

Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. (N.U 1027478-64.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, 

Publicado no DJE 05/06/2019) Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, 

demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa 

atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra 

manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos 

artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra 

patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: honra e 

imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, eis que 

caracterizado o dano in re ipsa, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Resta, pois, cristalina a responsabilidade da 

empresa Requerida, ainda que objetivamente, no evento que causou os 

danos suportados pela parte Requerente, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, ficou devidamente 

caracterizado. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que 

tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros 

suportado pela parte Requerente, evitando-se, assim, enriquecimento 

ilícito, bem como a condição econômico/social da parte Requerida, a fim de 

coibir práticas dessa natureza. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, que no meu entendimento demonstra evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

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

exordial para o fim de: A) DECLARAR a quitação do contrato de cartão de 

crédito consignado objeto dos autos, devendo a parte requerida 

suspender o desconto em folha de pagamento do requerente, acaso não 

tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e 

incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a 

empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 

22032408. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

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

11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDIMAR APARECIDO RAMOS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003301-70.2019.8.11.0007. REQUERENTE: JOLDIMAR APARECIDO 

RAMOS BARBOZA REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, PILOTANDO GOSTOSO LTDA Vistos, etc. Dispensado 

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

O feito comporta julgamento antecipado da lide eis que se trata de matéria 

exclusivamente de direito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS propostas por JOLDIMAR APARECIDO RAMOS 

BARBOZA em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA, todos qualificados. Pois bem. A ação deve ser julgada 

improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de 

pedir resulta da alegação de que o autor foi contemplado em um consórcio 

referente à aquisição de um motor de popa MP 15 GMAHS, pelo valor de 

R$ 8.892,00, com parcelas de R$ 304,19 mensais, todavia, aduz que tal 

contemplação fora realizada sem seu consentimento. Assevera que a 

empresa reclamada emitiu boleto para pagamento do lance no valor de R$ 

3.928,98 (três mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e oito 

centavos), para que pagasse no prazo de dois dias, entretanto, não 

conseguiu efetuar o pagamento a tempo e assim teve sua contemplação 

cancelada, motivando a propositura da presente ação. Ocorre que a 

empresa reclamada comprovou com suporte documental que a situação 

posta em exame decorreu de culpa exclusiva do próprio autor, ou seja, 

que o cancelamento da contemplação se deu por culpa exclusiva do 

consumidor, que deixou de efetuar o pagamento do lance. Nota-se em sua 

defesa que houve a devida comunicação ao consorciado ora autor na 

data de 21/11/2018 o convocando para pagamento do lance no valor de 
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R$ 3.928,98, com vencimento em 23/11/2018, comprovando assim que a 

versão apresentada a inicial carece de verossimilhança e motivo pelo qual 

indefiro a inversão do ônus da prova. Ademais, é imprescindível ressaltar 

que para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da 

prova, deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não 

é absoluto em nosso ordenamento jurídico. Assim, não foi capaz de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Tal ônus lhe pertence, nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No 

tocante ao dano moral, entendo que este também não restou demonstrado; 

no caso ora em análise não restou comprovado qualquer responsabilidade 

objetiva da empresa reclamada. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o Reclamante 

não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de cunho 

extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral e leva 

consequentemente a improcedência da ação em todos os seus termos. 

Nesse sentido: (GRIFO) “EMENTA RESCISÓRIA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

CONSÓRCIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contexto probatório 

suficiente para o deslinde da causa. Alegação genérica acerca de vício de 

vontade. Descabimento. Cláusulas contratuais claras acerca da 

metodologia de contemplação (lance ou sorteio). Sistema de conhecimento 

geral. Danos material e moral não caracterizados. Pedido de cancelamento 

de consórcio em virtude de dificuldades financeiras. Comprovação. Prazo 

para devolução nos termos do pacto. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Não 

caracterização. Pena excluída. Sentença reformada em parte. Apelação 

parcialmente provida. TJ-SP - Apelação APL 10003884720188260003 SP 

1000388-47.2018.8.26.0003 (TJ-SP) Jurisprudência / Data de publicação: 

31/01/2019” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta 

nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por danos morais formulados à 

inicial. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

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

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 

de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA TATIELI ROZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004102-83.2019.8.11.0007 REQUERENTE: SABRINA 

TATIELI ROZIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. INDEFIRO o pedido da ré para designação de audiência de 

instrução, pois, trata-se a presente demanda de julgamento antecipado do 

mérito com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminar b) Incompetência em razão da matéria Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que não há que se falar em incompetência dos 

juizados especiais no presente caso por necessidade de perícia técnica, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o 

julgamento da lide. b) Da legalidade da cobrança de débitos inerentes a 

recuperação de consumo A suscitada preliminar não se encontra 

amparada no rol do art. 337 do CPC, revelando-se mérito da demanda e 

não preliminar, do qual rejeito. II - Mérito Sustenta a autora que recebeu em 

março/2019 uma notificação da requerida informando irregularidades em 

seu medidor de energia elétrica, com a cobrança no valor de R$ 225,62 

(duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) relativos a 

suposto desvio de energia elétrica dos meses de Janeiro e Março de 

2019, efetuando a ré o corte de energia. Alega que a cobrança é indevida, 

pois incompatível com sua média de consumo, bem como, entrou em 

contato com a requerida para que fosse solucionado o problema, mas sem 

êxito a requerida efetuou novamente seu corte de energia em setembro de 

2019, não restando a autora outra alternativa senão efetuar o pagamento 

da fatura. Razão pela qual pleiteia a repetição do indébito e indenização 

por danos morais. Em contestação (Id nº 25929132) a ré argumenta que 

realizou vistoria na unidade consumidora da autora em 14/03/2019, onde 

fora constatado irregularidades externas caracterizado como “desvio de 

energia no ramal de entrada”, comprovado por laudo fotográfico, o que 

gerou a cobrança de débito de recuperação de consumo, juntando termo 

de ocorrência de inspeção e fotos e carta de comunicação ao cliente. Em 

se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive já declarado em decisão de Id 

nº 19181349. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova 

incumbe a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, quanto a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito da autora. Pois bem, em que pese o termo de ocorrência de 

inspeção de Id nº 25929140 e as fotos de Id nº 25929442, anexadas pelo 

requerido em sua contestação como forma de provar seu argumento, 

tenho que a ré se desincumbiu de comprovar a legalidade do procedimento 

adotado, bem como, a real ciência da consumidora. Isto porque, a 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL que estabelece as condições 

gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê em seu art. 129, o 

procedimento nos casos de constatação de irregularidades, in verbis: Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando 

for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a 

avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Denota-se que é legítima a cobrança de recuperação de consumo de 

energia do consumidor no caso de irregularidades, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade pela concessionária observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. Assim, não se nega a possibilidade de 

irregularidades na unidade consumidora da autora, quando a 

concessionária requerida logrou êxito em provar o cumprimento do art. 

129, § 2º da resolução supracitada, porquanto, no TOI (termo de 

ocorrência e inspeção) de Id nº 25929140, embora não consta assinatura 

da autora, restou provado no documento juntado pela própria requerente 

no Id nº 24074280, pág. 06 e 07, denominado “carta ao cliente”, que a 

autora recebeu a correspondência encaminhada pela ré e foi devidamente 

cientificada da constatação de irregularidades em sua unidade 

consumidora. Observa-se que após estar ciente, a autora encaminhou 

reclamação junto à requerida conforme documento de Id nº 24074280, 

pág. 8, contudo, limitou-se a negar a irregularidade e não requereu nova 

inspeção ou perícia técnica para contraprova. De outro norte, havendo 

constatação de irregularidades que gerou a fatura de recuperação de 

consumo é devido seu pagamento, logo, não tendo a autora pago a fatura 

na sua respectiva data de vencimento é devido o corte de energia por 

inadimplência. Logo, as provas anexadas aos autos conclui que a 

requerida se desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC, restando evidente que não praticou qualquer conduta 

passível de ilegalidade. Neste sentido, temos o entendimento 
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jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de 

outros tribunais, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ENERGISA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. 

CONSTATAÇÃO. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO 

ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. CONSUMIDOR 

CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REAL DIFERENÇA 

DO CONSUMO. COBRANÇA POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, 

que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se 

aproveitasse, art. 72, IV, ?c? da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a 

cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou 

a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (TJMT - APL: 151302018, Relator: 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Publicação: 31/07/2018) 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. Light. Lavratura de TOI. Valores cobrados a título de 

recuperação de consumo. Parcelamento aplicado na fatura de luz da 

consumidora. Pleito de nulidade do TOI, danos materiais e morais. Prova 

pericial. Sentença de improcedência. Inconformismo autoral. Prestígio ao 

laudo pericial. Inexistência de vícios. Preliminar de nulidade que se rejeita. 

Vistoria do equipamento de medição sem prévia notificação do consumidor 

que se traduz no exercício regular do direito da concessionária em evitar 

falhas e fraudes. Resolução nº 414 da ANEEL. Prova pericial realizada de 

acordo com a carga instalada no imóvel e histórico de consumo do autor. 

Constatação de que o consumo registrado ficou abaixo do projetado para 

a carga instalada no imóvel. Além disso, o consumo foi zerado no mês de 

julho de 2010. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a 

título de recuperação de consumo. Falha na prestação do serviço não 

configurada. Parte autora que não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, 

do CPC. Inexistência do dever de indenizar, seja por danos materiais, seja 

por danos morais. Interrupção do serviço de energia elétrica por débito 

decorrente do TOI que se afigura exercício regular do direito da ré. 

Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ - 

APL: 00976887120118190001, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2019). E no que 

atine ao dever de indenizar moralmente, com base no livre convencimento 

motivado (art. 5º e 6º da Lei 9.099/95) e analisando as provas anexadas 

nos autos, tenho que não induzem ao reconhecimento do dano moral 

certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes 

ao exercício regular de determinadas atividades, como é o caso da 

espécie que se aponta. Por conseguinte, verifico que o nome da autora 

não foi lançado em cadastro restritivo de crédito em razão do não 

pagamento da fatura de energia debatida, e não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de 

indenização. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 158909 Nr: 5527-36.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

 Processo n.º 5527-36.2017.811.0007

Código: 158909

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 07 de 

abril de 2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 02 de maio de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171360 Nr: 4625-49.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Processo n.º 4625-49.2018.811.0007

Código: 171360

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 14 de 

abril de 2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 176930 Nr: 866-43.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:25396/B/MT

 Processo n.º 866-43.2019.811.0007

Código: 176930

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 14 de 

abril de 2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 179439 Nr: 2015-74.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Paukner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Processo n.º 73-41.2018.811.0007

Código: 179439

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Primeiramente, considerando a proposta apresentada pelo Ministério 

Público DESIGNO audiência de suspensão condicional para o dia 23 de 

abril de 2020, às 13h50min.

Desde já, RECEBO A DENÚNCIA e consigne que, caso o réu não aceite a 

proposta oferecida pelo parquet, se encontrará devidamente citado para 

responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunha, qualificando-as e requerendo 

a sua intimação, quando necessário.

Advirto o acusado, ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal 

ou, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor público para 

oferece-la, sendo concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) 

dias.

CITE-SE o acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente o parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 10 de setembro de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186502 Nr: 5906-06.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT

 INTIMAÇÃO do Procurador do Réu para responder à acusação por 

escrito, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177328 Nr: 1044-89.2019.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA, 

Filiação: Maria Aparecida e Alcides Salvador de Oliveira, brasileiro(a), 

tratorista, Telefone 66 997139210. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, acerca da sentença/decisão, ao final 

transcrita. INTIMAÇÃO, ainda, para cumprimento das Medidas Protetivas 

de Urgência concedidas a favor da VÍTIMA F. M. de O., a serem cumpridas 

pelo AGRESSOR, conforme dados a seguir. Medidas Protetivas: 1) 

AFASTAMENTO, do ofensor, utilizando-se força policial, se necessário; 2) 

proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de quinhentos metros 

entre estes e o agressor; 3) proibição de contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4) proibição 

de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu 

trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Resumo da Inicial: Trata-se de medida protetiva de urgência, em 

atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), visando a garantia da integridade física e moral da vítima, em 

desfavor do indiciado CLAUDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA, MEDIDAS 

PROTETIVAS deferidas pelo juízo no dia 05/03/2014, decorrentes dos 

fatos narrados no Boletim de Ocorrência, registrado sob. O n. 2019/68249, 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Alta Floresta-MT.

Despacho/Decisão: Decisão proferida às fls. 22/25, dos autos da Ação de 

Medidas Protetivas de Urgência, conforme n. da ação descrita neste edital.

 Advertência: O descumprimento de quaisquer das medidas protetivas 

pelo agressor, ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigo 20 

e 24-A, ambos da Lei n. 11.340/2006 e artigo 313, inciso III, do CPP).

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 186716 Nr: 6020-42.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Wagner de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Processo n.º 6020-42.2019.811.0007

Código 186716

 VISTOS, ETC.

Compulsando o feito verifica-se que não foi acostado aos autos o relatório 

da quebra de sigilo telefônico. Oficiada à Autoridade Policial, esta 

respondeu (fl. 168) informando que os aparelhos encaminhados para 

perícia ainda não foram restituídos, nem tampouco as mídias digitais 

encaminhadas à Delegacia de Polícia para análise e confecção de 

relatórios técnicos dos dados extraídos.

 Desta forma, DEFIRO o requerimento ministerial e CONVERTO o julgamento 

em diligência e, por consequência, DETERMINO a expedição de ofício à 

POLITEC – setor de criminalística de perícias internas, requisitando o 

encaminhamento dos aparelhos apreendidos e enviados para extração de 

dados e perícia, bem como as mídias digitais correspondentes, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cometimento de crime.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Alta Floresta/MT, 10 de março de 2020.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 176155 Nr: 527-84.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA 

SILVA, Filiação: Francisca Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

08/12/1965, brasileiro(a), natural de Parintins-AM, solteiro(a), vendedor 

ambulante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 23 de novembro de 2017, 

por volta da 14h40min, na casa comercial denominada “Dunorte 

Armarinhos” localizada na Rua Mogno, s/nº , bairro Centro , na cidade e 

comarca de Carlinda - MT, o denunciado ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES 

DA SILVA, subtraiu para si ou para outrem , coisas alheias moveis, dois 

Pendrive Kingston 16GB, seis Pendrive Kingston 8GB, seis Cartão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 37 de 948



Memória Sandisk 16GB, quatro Cartão de Memória Multilaser 4GB, 

pertencente a vítima, que o denunciado foi incurso pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, nas sanções do artigo 155, caput, do Código 

Penal.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

527-84.2019.811.0007Código:176155VISTOS ETC.DEFIRO a cota 

ministerial de fls. 53EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, 

observado os ditames legais.Após, caso reste infrutífera a citação via 

Edital, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional, 

nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 23 de julho de 

2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 05 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171658 Nr: 4773-60.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL FERREIRA DOS REIS NETO, Rg: 

15307808, Filiação: Joracy de Sousa Barbosa, data de nascimento: 

14/12/1975, brasileiro(a), natural de Santo Antonio dos Lopes-MA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de maio de 2018, por 

volta da 12h30min, na residência particular localizada na Rua D-6. Nº 636, 

bairro Setor D, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o 

denunciado MANOEL FERREIRA DOS REIS NETO ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua irmã Erly de Souza 

Barbosa, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, que o 

denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações e 

gravames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Despacho/Decisão: Vistos etc.1.RECEBO a denúncia em seus precisos 

termos, pois preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2.CITE-SE o acusado para responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.3.Faça constar no mandado de citação que o 

acusado, por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo a sua intimação, quando necessário.4.Advirto o acusado, 

ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal ou, se citado, não 

constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la, sendo 

concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) dias.5.INTIME-SE o 

acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente do parquet.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Às providências.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 05 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152740 Nr: 2418-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selço Feitosa de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELÇO FEITOSA DE AGUIAR, Cpf: 

94615136153, Rg: 13513729, Filiação: Carmosina Feitosa de Aguiar e 

Casimiro Arcanjo de Aguiar, data de nascimento: 11/07/1970, brasileiro(a), 

natural de Araguaina-TO, convivente, garimpeiro, Telefone 66 9 8429 

5304. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A), acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão, 

ao final transcrita, bem como para que, no prazo de 10 dias, indique novo 

advogado para efetuar sua defesa nos autos do processo acima 

descritos, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que restou infrutífera a 

tentativa de intimação do acusado, conforme consta em certidão de fls. 

109-verso, ainda, em consonância com o requerimento do parquet de fls. 

110, DETERMINO que seja expedido edital para intimação do acusado para 

que se manifeste acerca da constituição de novo advogado ou se deseja 

a nomeação da Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Advertência: Decorrendo o prazo deste edital sem manifestação do réu, 

será nomeado pelo Juiz um defensor público para prosseguir em sua 

defesa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 06 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154686 Nr: 3432-33.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

03171596156, Rg: 2.008.958-9, Filiação: Lucia Ferreira de Souza e José 

Pereira de Souza, data de nascimento: 21/11/1987, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66 9228-8068. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A,S) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir 

resumida: “consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de 

novembro de 2015, no período noturno, na residência particular, situada 
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no Bairro São José Operário, no município de Alta Floresta-MT, o 

denunciado, com vontade própria concupiscência, manteve conjunção 

carnal com a vítima, menor de quatorze anos, à época dos fatos com onze 

anos de idade. O denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, nas sansões do artigo 217-A, caput, do Código Penal, 

seguindo o rito estabelecido na Lei Federal n. 11.719/2008, cujo teor 

modificou o texto inserto no Código de Penal Penal, ouvindo a vítima e as 

testemunhas arroladas, conforme a denúncia, com a indenização mínima 

cabível.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.DEFIRO a cota ministerial de fls. 

82.EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, observado os ditames 

legais. Após, caso reste infrutífera a citação via Edital, DETERMINO a 

suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 

366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 19 de agosto de 2019.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151141 Nr: 1525-23.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinaldo da Costa Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELINALDO DA COSTA GUIMARÃES, Cpf: 

94081964220, Rg: 1133068, Filiação: Lenir Amaral da Costa e Mario 

Gomes Guimarães, data de nascimento: 31/07/2016, brasileiro(a), natural 

de Costa Marques-RO, convivente, constran. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir 

resumida: "consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 

05/12/2016, no residência particular, situada no Bairro Setor Industrial, no 

município e comarca de Alta Floresta-MT, o(a) denunciado(a) citado(s) 

acima, ofendeu a integridade física de sua companheira L. de F. A., 

segundo restou apurado nos autos de Inquérito, oportunidade em que e a 

vítima revidou ocasionando-lhe lesões, vindo a ofendida ser encaminhada 

até o Hospital. O denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, com implicações da Lei Federal n. 11.340/2006.

Despacho: Vistos etc.1.RECEBO a denúncia em seus precisos termos, 

pois preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2.CITE-SE o acusado para responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.3.Faça constar no mandado de citação que o 

acusado, por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo a sua intimação, quando necessário.4.Advirto o acusado, 

ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal ou, se citado, não 

constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la, sendo 

concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) dias.5.INTIME-SE o 

acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente do parquet.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Às providências.Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 

2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173401 Nr: 5610-18.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON DA SILVA LIMA, Filiação: Geni 

Teixeira Lima e Odenir da Silva Lima, data de nascimento: 20/10/1972, 

brasileiro(a), natural de Iporã-PR, solteiro(a), pedreiro/garimpeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A,S) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir 

resumida: “consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16 de 

setembro de 2017, no imóvel, denominado Hotel Coroados, situado na Rua 

F, no município de Alta Floresta-MT, o denunciado tenteou subtrair para si 

próprio, coisa alheia móvel, mediante destruição e /ou rompimento de 

obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas, não consumando 

o ato por circunstância alheias a sua vontade. O denunciado foi incurso 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela prática do delito 

previsto no artigo 155, § 4º, inciso I c.c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal. A parte autora requer, assim, que a presente ação sena 

recebida e autuada, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, 

ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, 

ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítimas.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.1.RECEBO a denúncia em seus precisos 

termos, pois preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2.CITE-SE o acusado para responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.3.Faça constar no mandado de citação que o 

acusado, por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo a sua intimação, quando necessário.4.Advirto o acusado, 

ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal ou, se citado, não 

constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la, sendo 

concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) dias.5.No que tange 

às diligências probatórias requeridas pelo parquet, entendo que estas 

configuram seu ônus probatório, nos termos do art. 129, VII e VIII, da 

Constituição Federal de 1988 c/c art. 26, IV Lei n. 8625/93 e do item 7.5.1, 

III, da CNGC/MT , sob pena de ofensa ao princípio do acusatório.6.Sobre a 

matéria:“CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA 

MINISTERIAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. O Ministério Público, parte que é e 

poderes que tem, deve requisitar diretamente diligências que entender 

necessárias. Ao juízo compete determinar diligência apenas quando o 

sistema não permitir atuação própria. Viola o sistema acusatório a 

atividade judicial de produção de prova. A retórica da busca da verdade 

real, por inatingível, está superada: processo visa julgamento justo ao 

acusado. À unanimidade, julgaram improcedente a correição.” (grifo 

nosso). 7.A propósito do tema, merece destaque o Provimento n. 

19/2012-CGJ que prevê a determinação pelo Juiz, ao receber a denuncia 

ou a queixa-crime, da realização de tais diligências desde que 

devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo, o que não é o caso dos autos.8.Diante de tais 

fatos, INDEFIRO as diligências requeridas pelo Ministério 
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Público.9.INTIME-SE o acusado e NOTIFIQUE-SE pessoalmente do 

parquet.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 01 de fevereiro de 2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171655 Nr: 4770-08.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decio Lameira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DECIO LAMEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03115174209, Rg: 1737494-4, Filiação: Doraci de Jesus Silva Lameira e 

Luiz dos Santos, data de nascimento: 01/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Itaituba-PA, convivente, pedreiro, Telefone 66 996927132. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A,S) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita neste edital e com a Denúncia, a seguir resumida, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir 

resumida: "consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 

17/03/2018, na residência particular, situada no Bairro Jardim Renascer, 

no município e comarca de Alta Floresta-MT, o(a) denunciado(a) citado(s) 

acima, ofendeu a integridade física de sua ex companheira A. S. R., 

ocasionando-lhe lesões, segundo restou apurado nos autos de Inquérito, 

conforme consta no Laudo Pericial de fls. 17/20. O denunciado foi incurso 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela prática do crime 

previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

4770-08.2018.811.0007Código:171655VISTOS ETC.DEFIRO a cota 

ministerial de fls. 58.EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, 

observado os ditames legais. Após, caso reste infrutífera a citação via 

Edital, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional, 

nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 19 de agosto 

de 2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165002 Nr: 1558-76.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

01266970193, Rg: 1693201-3, Filiação: Maria Pereira de Souza e Arnaldo 

Pereira de Souza, data de nascimento: 16/10/1983, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66) 98459-9616. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A,S) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir 

resumida: “consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 08 de 

fevereiro de 2018, na via pública denominada Avenida Mato Grosso, 

município de Alta Floresta-MT, o denunciado, acima citado, conduziu o 

veículo automotor da marca Honda, modelo Biz, Placa NJR – 1907, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de 

não possuir habilitação. O denunciado foi incurso pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, pela prática do delito previsto no artigo 306, 

caput, em conjunto ao artigo 28, inciso III, ambos da Lei Federal n. 

9.503/1997

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.DEFIRO a cota ministerial de fls. 

56.EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, observado os ditames 

legais. Após, caso reste infrutífera a citação via Edital, DETERMINO a 

suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 

366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 19 de agosto de 2019.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60621 Nr: 176-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Luiz Verneque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CIRO LUIZ VERNEQUE, Rg: 252797, 

Filiação: Ivonete Ambrósio do Amaral e Ciro Verneque, data de 

nascimento: 19/06/1977, brasileiro(a), natural de Guarapuava-PR, 

convivente, pintor e garçon. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro 

teor da decisão transcrita neste edital, bem como da denúncia, da qual 

segue ao final resumida, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em 

defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas 

as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Denúncia resumida: "Trata-se de ação penal interposta 

pelo Ministério Público de Mato Grosso, através de denúncia apresentada 

a seguir resumida: "consta dos autos de inquérito policial, que na data de 

14/03/2008, na Cadeia Pública do município de Comarca de Alta 

Floresta-MT, o(a) denunciado(a) foi flagrado transportando consigo 
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substância ilícita de entorpecentes, com a finalidade de tráfico, 

consistente em duas embalagens, contendo 6.60g de maconha, conforme 

auto de perícia de fl. 07. O acusado foi incurso pelo Ministério Público nas 

disposições do artigo 33, com a incidência do inciso III, do artigo 40, ambos 

da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual requer seja a denúncia recebida, 

registrada e autuada, citando-o/notificando e intimando-o. "

Despacho/Decisão: DETERMINO a expedição de novo Edital na tentativa de 

notificar o acusado, após, transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública. 3.Às providência. Alta Floresta/MT, 15 de julho 

de 2019. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de março de 2020

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7317 Nr: 3515-06.2004.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Prado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Junior - OAB:MT/3735, WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - 

OAB:214225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520/MT, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O, RENAN FERNANDO 

SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, Ulisses Rabaneda dos 

Santos - OAB:MT/8.948

 INTIMAÇÃO do Assistente de Acusação, Dr. Wesler Augusto de Lima 

Pereira, para, no prazo legal, querendo, apresentar recurso de apelação, 

bem como apresentar as contrarrazões aos recursos apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171938 Nr: 4902-65.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750-O MT

 : “VISTOS ETC. Primeiramente, HOMOLOGO a desistência da testemunha 

de defesa Vicente Rodrigues dos Santos. Considerando o pedido do 

Ministério Público DETERMINO a remessa do feito ao órgão ministerial para 

a manifestação. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150882 Nr: 1363-28.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaldo Queiroz Menezes Barbosa, Lirio Eising

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Luiz 

Augusto Cuassi - OAB:

 12.Assim, ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios, por ser 

tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, ao referido recurso, tendo 

em vista a ausência de omissão alegada pela defesa. 13.P.I.C. 

14.Cumpra-se, expedindo o necessário. 15.Às providências. Alta 

Floresta/MT, 10 de março de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direi

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000343-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA BALBINOT OAB - MT17871/O (ADVOGADO(A))

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR FERRARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000343-19 .2016 .8 .11 .0007  LOREDANA BALBINOT 

SIMONETTO FERNANDO CEZAR FERRARIN IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas aos 

Procuradores das partes para manifestação acerca do retorno dos autos 

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

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

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 11 de março de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001202-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001202-93.2020.8.11.0007 COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001019-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA & FRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001019-25.2020.8.11.0007 FRANCA & FRANCA LTDA - ME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 7261-08.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fl. 344, realizo em gabinete consulta, via sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço 

atual da parte ré, conforme extratos em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

1342.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 514-03.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Junior - OAB:MT/3735, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT, 

Silvio Eduardo Polidório - OAB:13.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) JOSÉ AMADEU TAMOS DE LEMOS (CPF: 241.154.609-20), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar ciência à 

parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de 

ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s) até o valor 

indicado nos autos (R$ 708.711,80).Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos 

para ambas as partes.Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados. Momento em que, DEFIRO o 

pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar 

acerca da existência de bens registrados em nome da parte 

executada.Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, defiro o 

pleito de penhora do imóvel indicado às fls. 323/325 e, determino a 

expedição de certidão do termo de penhora nos próprios autos, 

constituindo-se o executado depositário fiel do bem, nos moldes do artigo 

845 e seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, expeça-se 

mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto de penhora e a 

intimação do executado e cônjuge, se casado for, art. 835, § 3º, do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 4349-33.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Antonio 

Sanches Espelho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Lourenço Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) MANOEL LOURENÇO ESTEVES (CPF: 277.640.799-87), nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado nos autos (R$ 50.421,85).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da parte executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 5900-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francieli C Bortolotto Martinazzo-ME, Francieli 

C Bortolotto Martinazzo, Marcelo Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Diogo de Sousa 

Rodrigues - OAB:35786/DF

 Vistos.

 Primeiramene, diante da manifestação de fls.207/208, procedo a liberação 

do bem restrito de sua transferência à fl.151, visto que a parte autora não 

tem mais interesse no mesmo.

Outrossim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros 

do(s) executado(s) Francieli C Bortolotto Martinazzo - Me (CNPJ: 

11.269.025/0001-01), Francieli C. Bortolotto Martinazzo (CPF: 

047.644.969-33) e Marcelo Martinazzo (CPF: 881.187.039-91, nos termos 

do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado (R$84.637,27).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 
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do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128301 Nr: 4235-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez Cano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Jose Schlickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:6.611/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) OSMAR JOSÉ SCHLICKMANN (CPF: 249.786.209-53), nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado (R$ 6.344,03).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104961 Nr: 151-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Priemriamente, verifico que a parte autora em nada se manifestou quando 

a indispobilidade de bens realizada à fl.204, em face do executado, 

devendo esta ser intimada para manifestar, em 15 (quinze) dias.

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Marcos Henrique de Paula Abdalla (CPF: 054.225.481-67), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado (R$764.252,87).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120657 Nr: 7979-24.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. da S. de Oliveira, Vanusa Dutra da Silva 

de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Vanusa Dutra da Silva de Oliveira (CPF: 502.896.321-53) e 

V.D. da S. de Oliveira (CNPJ: 01.360.797/0001-09), nos termos do art. 854, 

do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado (R$644,71).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Barros Ottoni - 

OAB:16785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Ochiuto Lima Ortega 

- OAB:21766/0, Francisco Rodrigues da Silva - OAB:2.932-MT, 

Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9411 Nr: 2559-29.2000.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Fausto Andrelevicius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca da quitação do precatório 

requisitado no TJ/MT no valor de R$ 12.214,72, conforme documento de fl. 

225vº no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109178 Nr: 4666-89.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Arruda Vigabriel Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda., Boa Vista Serviços 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Denner de Barros Mascarenhas Barbosa - 

OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030, Gianmarcos 

Costabeber - OAB:55.359-RS, José Sebastião de Campos Sobrinho 

- OAB:6203/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, Paulo 

Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT, Wilson Roberto Peixoto 

Junior - OAB:8032-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 383/389, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129063 Nr: 4629-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em relação ao pleito de fl. 79, consigno que o mandando expedido fora 

devidamente cumprindo, conforme se denota à fl. 72.

Nestes termos, DETERMINO que a Parte Autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos, dando o regular prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 29/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de usufruto de compensatória, no dia 03.03.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no dia 03.03.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 9 de março de 2020.

 MICHELL LOFTI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 PORTARIA N. 28/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de usufruto de compensatórias, no período de 26.2.2020 a 27.2.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no período de 26.2.2020 a 

27.2.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 9 de março de 2020.

 MICHELL LOFTI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 32/2020

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

 RESOLVE:

LOTAR a servidora ILZEVAINY RODRIGUES DOS SANTOS ZANIN, 

Matrícula nº 4367, Técnica Judiciária – PTJ, na Secretaria da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, com efeitos a partir de 2.3.2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 10 de março de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

  

*A Portaria n. 33/2020 completa, que estabelece a escala de plantão para 

o mês de abril/2020 da Comarca de Barra do Garças, encontra-se no 

Caderno de Anexo do Diário de Justiça Eletrônico, ao final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 297746 Nr: 1143-68.2019.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. 49.Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e 

art. 292, da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para o cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públ icos,  conforme fundamentado em l inhas 

pretéritas.50.Conquanto, no uso do poder geral de cautela e em respeito 

aos Princípios da Continuidade, Unitariedade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da MATRÍCULA Nº 15.872 

com área de 30.000ha, do CRI de Barra do Garças, o que faço a fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando aos 

interessados que busquem, pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito.51.EXPEÇA-SE, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para cumprimento.52.OFICIE-SE ao Cartório de 
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Registro de Imóveis e ao Juízo Diretor do Foro da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, com cópia desta decisão, para ciência e adoção de 

providências cabíveis quanto a Matrícula nº 13.094-Livro 

02–CRI/SFA.53.PUBLIQUE, INTIME-SE.54.Dê ciência ao Ministério 

Público.55.Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328030 Nr: 15494-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Elsio Soares de Lima, Ana Queiroz Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa e Custas Judiciais proposta 

por ELSIO SOARES DE LIMA e ANA QUEIROZ ARAÚJO, em benefício do 

advogado, em que objetiva a devolução dos valores recolhidos na 

distribuição do processo código 306618, e não utilizados.

2. Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 

4 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 I - Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 105 do CPC) - caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais ou "parte do processo";

II - Data de nascimento e e-mail do beneficiário;

III - Certidão do Gestor da Vara atestando a não utilização da Guia;

 IV - As Guias e comprovantes de pagamento.

3. Assim, INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

4. Não apresentando no referido prazo, arquive-se o pedido.

5. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63907 Nr: 6926-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 10. Em consideração ao acima exposto, verifico a capacidade processual 

da exequente, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de extinção do 

processo sem resolução do mérito pleiteada pela parte Executada.11. 

INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.12. 

Ademais, PROCEDA-SE ao desentranhamento das fls. 236/265, devido à 

juntada dúplice da petição.13. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243497 Nr: 1719-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, Wilton Fernandes da Silva, Rosangela Anderson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Executada para juntar procuração referente ao 

advogado Ramon César da Fonseca, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de desentranhamento da petição de fl. 107/117v.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73271 Nr: 6515-18.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duratex S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Klug Scharfenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.Tendo em vista que o processo de execução de título extrajudicial se 

delonga no tempo apesar de todos os esforços infrutíferos empreendidos 

pelo Exequente para garantir a execução, DEFIRO pedido retro e 

DETERMINO a suspensão da CNH do Executado, com dos cartões de 

crédito do Executado, sobretudo porque tal medida poderá comprometer o 

suprimento de suas necessidades básicas. No mais, atende-se aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o 

seguinte entendimento:PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. 

DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. 1. Constitui 

inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão 

agravada. 2. É desarrazoada a pretensão de medidas coercitivas, tais 

como a suspensão dos cartões de crédito da parte executada, com a 

finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, por configurar 

violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e 

menor onerosidade da execução, sobretudo porque tal medida poderá 

comprometer o suprimento de suas necessidades básicas. 3. Agravo de 

Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. 

Unânime.(TJ-DF 07137763020188070000 DF 0713776-30.2018.8.07.0000, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/09/2018, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)4. Ademais, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do 

Executado no cadastro de inadimplentes via Sistema SERASAJUD, com 

fundamento no art.782, §3º, do CPC.5. Após, INTIME-SE o Exequente para 

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

o prosseguimento do feito. 6.Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227481 Nr: 7342-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYME COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS EIRELI ME, EDVALDO RODRIGUES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que a pesquisa realizada às fls. 

49 é atinente ao processo de Cód. 162612 em trâmite na 4ª Vara Cível 

desta comarca e que por mero equívoco fora encartado nestes autos.

 2. INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento do feito.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268904 Nr: 232-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que todas as medidas empenhadas pela parte Autora no 

intuito de satisfazer o débito aqui perseguido restaram infrutíferas, DEFIRO 

o pedido retro. PROCEDA-SE com a restrição de circulação dos veículos 

restritos às fls. 67, pertencentes ao Executado.

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento do feito.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 5443-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Roberto Marques - OAB:70610/sp

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (fl. 173).

2. Dessa forma, EXPEÇA-SE termo de penhora do imóvel de matrícula Nº 

43.837, devidamente inscrito no CRI da Comarca de Barra do Garças - MT, 

conforme cópias de fls. 172/172v. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

Exequente para que promova as diligências necessárias à devida 

averbação.

 3. Após, PROCEDA-SE à avaliação do imóvel citado.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160484 Nr: 1110-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Rações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. Lima Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fontolan Scaramuzza - 

OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289258 Nr: 12560-52.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Freitas Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando de Oliveira, Celso Pigoli Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS FERNANDO DA 

SILVA DOS SANTOS - OAB:300462 SP

 Vistos

1. Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por PAULO 

HENRIQUE DE FREITAS PINTO em face de LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA e 

CELSO PIGOLI JUNIOR.

2. Compulsando os autos, percebe-se que a decisão de fls. 49/51, 

indeferiu o pedido de litisconsórcio passivo, excluindo-se os Bancos Caixa 

Econômica Federal e Itaú S/A da relação processual.

 3. Não obstante a exclusão da instituição Banco Itaú S/A do polo passivo 

da ação, tal decisão não fora objeto de recurso pela parte Requerente.

4. Às fls. 144/148, o Requerente alegou ter as instituições financeiras a 

obrigação de zelar pela boa prestação de serviço e que, por isso, 

possuem responsabilidade na participação do ato doloso, requerendo por 

fim, o chamamento do Banco Itaú S/A ao polo passivo do processo.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. A matéria ora debatida já fora analisada pela decisão de fls. 49/51, não 

tendo ocorrido a interposição de recurso. Assim, haja vista a não 

apresentação de fato ou documento novo pela parte Autora, INDEFIRO o 

pedido que visa chamar o Banco Itaú à lide, dado que a questão já se 

encontra coberta pelo manto da preclusão, com fulcro no artigo 223, do 

CPC.

7. INDEFIRO os pedidos que versam sobre a apuração de crime na cidade 

de Ribeirão Preto – SP, e a respeito do cancelamento das contas utilizadas 

para a aplicação do golpe, em virtude de serem sucumbências da parte 

interessada, e, portanto, não competirem a este juízo.

8. INTIME-SE a parte Requerente para o fornecimento de meios que 

possibilitem a citação de Celso Pigoli Junior, prosseguindo-se com o feito.

9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203264 Nr: 5649-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. POSTERGO a análise do pedido de pesquisa patrimonial via sistema 

INFOJUD.

2. Constata-se o deferimento da citação por edital à fl. 84. INTIME-SE o 

Exequente a fim de que promova no prazo de 15 (quinze) dias a 

publicação do Edital em jornal local de ampla circulação, devendo este 

apresentar o comprovante da publicação, sob pena de extinção do feito.

 3. Comprovado a publicação do edital e decorrido o prazo da intimação, 

não havendo apresentação de contestação, desde já DECRETO à revelia 

do Requerido e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca como 

curadora especial, conforme art. 72, II, CPC/2015, para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 297957 Nr: 1238-98.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS RUY DIAS DE MELO, Açucena Maria de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Doutor, LUIZ RODRIGUES DE BARROS 

FILHO e S/MULHER, Marcio Alencar Ferreira, Guilherme Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Takeda da Silva - 

OAB:45699/G, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gomes Marçal Belo - 

OAB:TO/2.879, Ismael Gonçalves Marçal - OAB:GO/13.640

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. CITE-SE quem estiver na posse do imóvel objeto da lide, no endereço 

indicado às fls. 500v.

 3. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços das partes demandadas.

4. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295089 Nr: 16140-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Augusto Carrijo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de cumprir o item 02 de fls. 76 em virtude de ter 

vinculado nos autos o valor de R$ 42,11 ( quarenta e dois reais e onze 

centavos), conforme anexo e Bacen realizado em fls. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261869 Nr: 14167-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT

 INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao juízo, 

considerando que o perito reduziu os honorários periciais no valor de R$ 

29.213,54 ( vinte e nove reais e duzentos e treze reais e cinquenta 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315571 Nr: 10894-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Basto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rigonate Pereira, Janete Pereira dos 

Santos, Leiny Pereira, Odair José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Almeida Dantas 

- OAB:27150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela de 

Evidência, às fls. 105/107 foi recebida a inicial, indeferindo o pedido de 

tutela de evidência e designando audiência de conciliação/mediação. 

Outrossim, foram citados três dos quatro requeridos, quais sejam 

DOUGLAS RIGONATE PEREIRA, JANETE PEREIRA DOS SANTOS e ODAIR 

JOSÉ, conforme certidão de fls. 110.

 2. Ademais, manifestou-se o Autor informando que se deu por satisfeito 

com as citações realizadas, requerendo a exclusão do polo passivo da 

demanda de DOUGLAS RIGONATE PEREIRA e de LEINY PEREIRA.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando que os Requeridos não apresentaram contestação, 

DEFIRO pedido de exclusão do polo passivo dos Demandados DOUGLAS 

RIGONATE PEREIRA e LEINY PEREIRA, nos termos do art. 485, §4º do 

CPC.

 5. RETIFIQUE-SE o sistema Apolo e a capa dos autos.

 6. AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação/mediação.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315915 Nr: 11082-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdio Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, João Evangelista 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Ferreira dos Santos - 

OAB:MT 19.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:MT/2.091, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, abro vistas ao requerido para 

se manifestar nos autos no prazo de 15 dias, acerca da resposta à 

reconvenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319673 Nr: 12900-59.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcel Bueno Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, com 

fundamento no art.300, do CPC. 15. JULGO EXTINTO o pedido de retirada 

dos dados do autor nos cadastros de apontamento negativo de crédito 

formulado 2 de fl.13, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, 

do CPC.16. CITE-SE o requerido, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIME-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O 

DIA 05/05/2020, às 17h30min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.17. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC. 18. Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC. 19. DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do art.99, §3º, do CPC.20. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319673 Nr: 12900-59.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcel Bueno Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:

1. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, com 

fundamento no art.300, do CPC.

 2. JULGO EXTINTO o pedido de retirada dos dados do autor nos 

cadastros de apontamento negativo de crédito formulado 2 de fl.13, sem 

resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

3. CITE-SE o requerido, nos endereços declinados na inicial, e INTIME-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

05/05/2020, às 17h30min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 6. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art.99, §3º, do 

CPC.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322614 Nr: 14332-16.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DIAS FLOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

1. Em consulta ao sistema Renajud, verifica-se que o veículo GM/CELTA 

4P LIFE PLACA NWE8837 não pertence a Requerida.

2. INTIME-SE o Exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de impossibilidade no 

prosseguimento do feito.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292642 Nr: 14479-76.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facel - Faculdade de Administração, Ciência, 

Educação e Letras, I e P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Douglas de Almeida 

- OAB:OAB/MT 17574

 DA TUTELA DE URGÊNCIA21.Às fls. 59/60, foi deferida a tutela de 

urgência e determinada a entrega do diploma de conclusão de curso de 

tecnólogo em gestão de recursos humanos, bem como o histórico escolar 

em consonância com os seus dados pessoais e a matéria efetivamente 

contratada e cursada pelo Aluno na Instituição de Ensino Ré, sob pena de 

multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) a ser revertida em favor do 

Demandante, nos termos do art.537, do CPC.22.Ocorre que apesar de 

intimada para proceder com a entrega do diploma a parte Requerida não o 

fez da forma correta, visto que o diploma e histórico escolar acostado as 

fls. 135/138, encontram-se em dissonância a realidade fática vivida pelo 

Autor no período acadêmico, inclusive com as cargas horarias erradas, 

conforme argumenta o Autor às fls. 133/134.23.Desse modo, tendo em 

vista que até o presente momento não fora efetivada corretamente a tutela 

de urgência deferida à fl. 59/60, INTIME-SE novamente a parte Requerida 

para proceder COM A JUNTADA COM A ENTREGA CORRETA DO 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, BEM COMO O HISTÓRICO ESCOLAR EM 

CONSONÂNCIA COM OS SEUS DADOS PESSOAIS E A MATÉRIA 

EFETIVAMENTE CONTRATADA E CURSADA PELO ALUNO NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ, sob pena de continuidade de aplicação de 

multa diária majorada de R$1.000,00 (mil reais) a ser revertida em favor do 

Demandante, nos termos do art.537, do CPC.24.Ademais, inexistindo vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO, 

fixando como pontos controversos a responsabilidade das demandadas 

no atraso para entrega do diploma de conclusão de curso à parte Autora e 

o relativo dever de indenizar.25.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.26.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 302185 Nr: 3495-96.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTONAUTIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VITOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Rede SIEL e INFOJUD visando localizar o 

novo endereço da parte Requerida.

 3. Com a consulta nos autos, se diferente o endereço, PROCEDA-SE a 

busca e apreensão do bem, e, na sequência, a citação do Executado. Se 

idêntico ao endereço constante na peça inaugural, INTIME-SE o 

Requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329239 Nr: 2508-26.2020.811.0004

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Marques Guidi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargill Agrícola S/A, MOSAIC Fertilizantes do 

Brasil Ltda., Zaqueu Transportes Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOSE LUDUVERIO 

PIZAURO - OAB:272593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, RECEBO o feito como produção antecipada de 

provas, conforme art. 381, CPC/2015.14.CITEM-SE as Requeridas MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e ZAQUEU TRANSPORTES E 

LOGÍSTICAS LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

os documentos solicitados pela parte Autora às fls. 06 (art. 382, §1º, 

CPC/2015).15.Ato contínuo, NOMEIO o profissional VINICIUS MELO 

NOGUEIRA SILVA, Engenheiro Agrônomo cadastrado no banco de dados 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, podendo ser encontrado 

na Avenida T-5, nº1249, Residencial Palazzo Di Italia - Torre Di Livorno, 

apto nº 1.501, Setor Bueno, na cidade de Goiânia / GO, telefone: (66) 

9.9235-0200 email: contato@viniciusnogueira.agr.br, lembrando que a 

parte Autora ficará responsável pelo pagamento dos honorários do perito 

nomeado, nos termos do que dispõe o art. 95 , do 

CPC/2015.16.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias, conforme 

preceitua o art.465, §1º, CPC/2015.17.Após, INTIME-SE o perito nomeado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem 

como apresente sua proposta de honorários, currículo com a 

comprovação de especialização e contatos profissionais, na forma exigida 

pelo art. 465, §2º, CPC/2015.18.Em caso de resposta negativa, voltem-me 

conclusos para ulterior deliberação.19.No caso de aceitação da nomeação 

e apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte Autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, deposite os valores relativos aos honorários, 

nos termos do art.465, §4º, do CPC/2015.20.Efetuado o depósito dos 

valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE o expert nomeado, 

com cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar 

laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao 

juízo a data agendada para o ato o mais breve possível.21.Agendada a 

perícia,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248503 Nr: 5221-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Mainardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEI VALENTIM DAMACENO - 

OAB:258999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905

 VISTOS.

1. diante do lapso temporal já transcorrido, desde o despacho de fls. 111, 

INTIME-SE a parte Embargante para que comprove nos autos o 

recolhimento das parcelas relativas às custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, voltem-me concluso para saneamento ou extinção 

do processo.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272530 Nr: 2659-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A
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 8. Dessa forma, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil/2015.9. CONDENO a parte Requerente no pagamento de 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. 

10.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos em apenso – 

Cód. 237918.11. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.12. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237918 Nr: 14749-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM 

LTDA - ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido retro.

2. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos veículos indicados à 

fl. 100/102, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do Executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, 

CPC/2015.

3. O bem apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo 

Requerente, haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. 

Não havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.

4. Caso o Oficial de Justiça não localize os veículos ou informe os 

Executados que já o venderam, DETERMINO a intimação deste último para 

que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante referente a 

venda do bem, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do 

CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324800 Nr: 10232-18.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza, CYLL FARNI 

SOUZA DE LIMA, IVO FRANCISCO DE SOUZA, LEIVER LIMA DE SOUZA, 

HELIA LIMA DE SOUZA, PAULO FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Considerando que a correspondência foi devolvida com diligência 

negativa às fls. 24 e 31, REDESIGNO a audiência de mediação/conciliação 

para o dia 05 de MAIO de 2020, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

2. INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179435 Nr: 1436-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florizan Luiz Esteves, Lucimaura Ribeiro 

Mororo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Andreia Felix da Silva - OAB:13039/MT, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 2.Tendo em vista que o processo de execução de título extrajudicial se 

delonga no tempo apesar de todos os esforços infrutíferos empreendidos 

pelo Exequente para garantir a execução, DEFIRO parcialmente o pedido 

retro e DETERMINO a suspensão da CNH dos Executados FLORIZAN LUIZ 

ESTEVES e LUCIMAURA RIBEIRO MORORO, com fulcro no art. 139, IV do 

CPC e jurisprudências consolidadas do STJ colacionadas a seguir: (...) 1. 

As medidas coercitivas típicas já foram tentadas sem sucesso. Assim, 

não restava ao credor senão tentar as medidas atípicas admitidas no art. 

139, IV, do CPC. 2. O juízo determinou a suspensão da CNH do devedor, 

que alega ter prob lemas de locomoção a pé, por problemas no nervo 

ciático. 3. O diagnóstico não informa se o devedor pode dirigir. E, de todo 

modo, seus veículos foram penhorados, não se verificando maior prejuízo 

na suspensão da CNH. 4. As medidas coercitivas não foram previstas 

para prejudicar os devedores, mas para obrigá-los a empenhar-se em 

cumprir com suas obrigações. (...) A jurisprudência desta Corte Superior é 

no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não 

configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada 

a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a 

retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 

consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda 

de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de 

veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta 

condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão 

é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não 

será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas 

inadequação de outra natureza(...)” (STJ, RHC 97876 / SP, Relator Ministro 

Luiz Felipe Salomão, Publicação 09/08/2018)3.OFICIE-SE o DETRAN para 

proceder à suspensão, devendo fazer constar resposta do cumprimento 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.4.INDEFIRO o pedido de bloqueio 

dos cartões de crédito dos Executados.5. PROCEDA-SE, à consul

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274448 Nr: 3759-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336, ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:3963, 

BÁRBARAFERREIRA ARAÚJO - OAB:20.170, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:5.698-A, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para que se manifeste quanto aos 

documentos acostado às fls. 70/77.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 5989-17.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Leme do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Neves, Leonildo Gonçalves 

da Silva, Osvaldo Júnior Neves, Francisco Florindo Bergamo Canatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Lucien Bergamo 

Canatto - OAB:114.823-SP

 28.Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que promova a citação dos 

litisconsortes necessários, NORBERTO ARTICO (AV-03, da Matrícula nº. 

3.638, do CRI de Água Boa/MT) e LEONARDO COMAR DA SILVA (AV-04, 

da Matrícula nº. 3.638, do CRI de Água Boa/MT), requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito.29.Tendo em vista que os 
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Requeridos LEONILDO GONÇALVES DA SILVA e OSVALDO JUNIOR 

NEVES, representante do Espólio de OSVALDO NEVES, foram 

devidamente citados (fls. 212 e 214/215) e deixaram transcorrer “in albis” 

o prazo para defesa, DECRETO a revelia dos mesmos.30.Após o 

cumprimento das determinações contidas no item “28”, volte-me concluso 

para ulteriores deliberações e/ou saneamento do feito.31.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155600 Nr: 7603-52.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ferreira da Costa, Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozana Ferreira da Silva Souza, Erican Souza 

Basilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT, 

Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 “julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, apenas para condenar 

os requeridos Erivan Souza Basílio e Ozana Ferreira da Silva a restituírem 

o valor desembolsado pelo requerente para adquirir a posse da área”. 

19.Como se vislumbra da sentença, devem os Executados restituírem o 

valor de 33 cabeças de gado, considerando que lhe foram entregues 29 

vacas solteiras, 01 (uma) vaca parida e 03 (três) novilhas de um ano (fls. 

19), em 14 de janeiro de 1999.20.Assim, há de se considerar que há 

excesso na execução, pois os cálculos apresentados pelo Autor incluem 

o valor de 33 (trinta e três) vacas e mais 396 (trezentos e noventa e seis) 

bezerros. Todavia, também não há como afirmar que os cálculos 

apresentados pelo Demandado na impugnação estejam corretos, uma vez 

que calculou os 33 (trinta e três) gados pelo valor de R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais) cada, anexando somente a portaria nº 045/2018 do 

SEFAZ que institui preços mínimos para mercadorias da pecuária 

brasileira. DISPOSITIVO21.Diante de todo exposto, considero TEMPESTIVA 

A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 

526, CPC/2015.22.Outrossim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, através de documentos idôneos o valor real 

de cada animal no ano de 1.999, informando o valor de 29 (vinte e nove) 

vacas solteiras, 01 (uma) vaca parida e 03 (três) novilhas, devidamente 

atualizado e corrigido, a fim de concluir o montante da execução. 

23.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168090 Nr: 11060-58.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG Veículos e Transportes Ltda, Gilmar José 

Schafer, Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. INDEFIRO pedido retro de suspensão dos autos por um ano, uma vez 

que somente é admitida quando não tiver sido localizado bens 

penhoráveis, o que não ocorre no presente caso. Às fls. 165 foram 

localizados e restritos à transferência 05 (cinco) veículos.

 2. Diante disso, INTIME-SE o Exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326033 Nr: 762-26.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlan de Souza Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

 1. Tendo em vista as certidões de fls. 21/25 e considerando a falta de 

tempo hábil para a citação das testemunhas, CANCELO a audiência 

designada para o dia 10/03/2020.

2. INDEFIRO o pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de 

Caiapônia – GO, uma vez que o pedido deverá postulado no juízo 

deprecante.

 3. INTIME-SE a parte Requerida para que se manifeste quanto à certidão 

do Oficial de Justiça de fls. 21.

4. Não havendo manifestação, devolva-se os autos ao juízo deprecante.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 321931 Nr: 14024-77.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonova do Brasil Produtos Audiológicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audire Apareclhos Auditivos Eireli, Andressa 

Silveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286.438, Edineia Santos Dias - OAB:197358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista a petição de fls. 64 e considerando a falta de tempo 

hábil para a citação da Requerida, CANCELO a audiência designada para o 

dia 17/03/2020.

2. Considerando uma possível resolução extrajudicialmente do litigio, 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Requerente para que no prazo de 

15 (quinze) dias se manifeste, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322349 Nr: 14230-91.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Marques Júnior, Jussania Rodrigues Farias 

Marques, Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 

4.937, TAKEHCI IUASSE - OAB:OAB/MT 61.13-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 297587 Nr: 1043-16.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMIDA MOVEIS LTDA - ME, Hildeson Ferreira do 

Carmo, Raifa Ribeiro Hamida do Carmo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 12. Diante do exposto, RECEBO os presentes embargos SEM 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, vez que não atendidos os requisitos do art. 

919, § 1º, CPC, nos termos da fundamentação da decisão de fl.37/38.13. 

Feitas tais considerações, INTIME-SE o embargado para que oponha 

impugnação no prazo legal, nos termos do art.920, do CPC.14. INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo embargante, 

com fundamento no art.99, §2º, do CPC.15. DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º 

do CPC c/c art.468, §7º, da CNGC. Ressalte-se que as parcelas deverão 

ser adimplidas até o dia 20 (vinte) de cada mês e as respectivas guias e 

comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de 

fazer prova do recolhimento.16. ENCAMINHE-SE cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal 

de Justiça para registro e demais providências necessárias, conforme 

estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.17. Registre-se 

que após as providências acima anotadas, incumbirá a parte Interessada 

promover a emissão das guias de parcelamento que estarão 

disponibilizadas no site do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br.18. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285040 Nr: 10112-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER CASTRO SILVA, GISELE CINTRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187454 Nr: 8254-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto, Eduardo Carneiro de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233005 Nr: 11216-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando 

Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que forneça os dados bancários 

para cumprimento do despacho retro, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema BACENJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288916 Nr: 12368-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, WELITON MARCOS R. DE OLIVEIRA - OAB:MT/14005

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 325,00 ( trezentos e vinte e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317219 Nr: 11778-11.2019.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaneidy Ambrósio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, J. Virgilio 

Lançamentos de Imoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO do Requerido ADMINISTRABEM 

PARTICIPAÇÕES LTDA via edital postulado às fls. 72/73, vez que não 

preenchidos os requisitos do art.257, do CPC.

2. EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de citação do Requerido 

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA por hora certa no endereço 

constante às fls. 67v, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os 

passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

 3. Realizada a citação, deverá o Escrivão ou Chefe de Secretaria enviar 

carta, telegrama ou correspondência eletrônica à Requerida, dando-lhe de 

tudo ciência, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do 

mandado aos autos (art. 254, CPC/2015).

4. Considerando a falta de tempo hábil para citação dos Requeridos, 

REDESIGNO audiência de conciliação para o DIA 19 DE MAIO DE 2020, ÀS 

12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 5.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 311201 Nr: 8589-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Mayara de Andrade Cruvinel, Krislian 

Layson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO dos Requeridos via edital postulado às 

fls. 107, vez que não preenchidos os requisitos do art.257, do CPC.

2. Ainda, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD, 

visando localizar novos endereços dos Requeridos.

3. INTIME-SE a Autora para dar prosseguimento ao feito, procedendo com 

os atos necessários à citação da parte Requerida.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 297587 Nr: 1043-16.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMIDA MOVEIS LTDA - ME, Hildeson Ferreira do 

Carmo, Raifa Ribeiro Hamida do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

1. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o 

postulante afirme sua impossibilidade, deve o magistrado analisar a 

realidade fática que se evidencia no processo.

 2. Ressalte-se, desde logo, que o embargante se trata de pessoa jurídica 

e, neste caso, é medida excepcional a demonstração efetiva da 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

3. No caso, os argumentos de dificuldades financeiras e os documentos 

encartados às fls.20v/24 não são aptos a demonstrar a hipossuficiência 

financeira alegada pelo embargante. Isso se justifica porque a certidão de 

apontamentos de protestos está desatualizada, visto que datada em 

12/11/2018, somado ao fato de que o excesso de protestos lavrados no 

Cartório do 2º Ofício local possui viés dúplice, podendo indicar tanto 

eventual dificuldade financeira, quanto o caráter de devedor contumaz.

4. Além disso, a discussão proposta corresponde a emissão de cédula de 

crédito bancário no importe de R$48.790,08, ou seja, a conjuntura não 

fornece os subsídios necessários para conferir a condição de 

hipossuficiência ao embargante, nos termos do art.5º , LXXIV, da CF.

 5. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é medida que 

se impõe.

6. Por outro lado, verifica-se a viabilidade de acolhimento do pedido 

subsidiário de parcelamento das custas e despesas processuais, na 

forma do art.98, §6º, do CPC c/c art.468 , 7º, da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287210 Nr: 11369-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMIDA MOVEIS LTDA - ME, Hildeson Ferreira 

do Carmo, Raifa Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de dilação de prazo para apresentação das matrículas 

devidamente averbadas com a penhora conforme peticionado à fl.52, 

assim como o pedido de fl.53, no que tange a retirada do termo de penhora 

pelo advogado TAKECHI IUASSE – OAB/MT 6113-A.

2. Com o decurso do prazo de 20 dias requerido, INTIME-SE a parte 

exequente para promover os atos expropriatórios voltados a satisfação 

do crédito, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326117 Nr: 806-45.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teresa da Silva Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Soares Santos 

Machado - OAB:OAB/MG 124.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 91 e considerando a falta de tempo 

hábil para a citação da Requerida, CANCELO a audiência designada para o 

dia 17/03/2020.

2. Considerando que não houve manifestação da parte autora conforme 

certificado às fls. 94, devolva-se os autos ao juízo deprecante.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325256 Nr: 340-51.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que o pedido da parte Autora para citação do Requerido 

por edital foi deferido, conforme fl. 67, CHAMO O FEITO À ORDEM para 

tornar sem efeito o item 1 da decisão de fl. 67, por consequência, 

CANCELO a audiência designada para o dia 05 de maio de 2020.

 2. Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 34.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 727 Nr: 611-03.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim da Silva Farias

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que cabe a parte Exequente 

proceder a publicação do edital conforme disposto nos artigos 1.219 e 

1.220 da CNGC.

 2. INTIME-SE o Exequente a fim de que promova no prazo de 15 (quinze) 

dias a publicação do Edital em jornal local de ampla circulação, devendo 

este apresentar o comprovante da publicação, sob pena de extinção do 

feito.

 3. Comprovado a publicação do edital e decorrido o prazo da intimação, 

DEFIRO desde já a expedição do competente alvará em favor da parte 

Autora para recebimento dos valores bloqueados nos autos por meio do 

Sistema BacenJud (fl. 306).

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287106 Nr: 11296-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Ruwedi Dupredzamo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, SEGURADORA LÍDER S/A, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

remanescentes no importe de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar o comprovante de 

transferência/depósito no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica 

Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288916 Nr: 12368-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, WELITON MARCOS R. DE OLIVEIRA - OAB:MT/14005

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte embargada para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327549 Nr: 1591-07.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleida Mariza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

Selecionar opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO 

TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O 

CASO) e ao lançar o número do processo, automaticamente, o sistema 

alertará com a seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto 

cadastrado para o processo informado nos valores abaixo."; Nesse 

momento, o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o 

devido pagamento. E nos termos do despacho, o prazo para quitar a 

primeira parcela é de 15 (quinze) dias.

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 274748 Nr: 3937-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 20130 Nr: 246-07.2000.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a decisão proferida nos Embargos de Terceiro, cód. 312022 

(apenso), suspenda-se os atos expropriatórios relacionados aos imóveis 
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sob matrícula 37.446 e 37.445, do CRI do 1º Ofício de Barra do Garças.

Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o 

que entender de direito.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297688 Nr: 1097-79.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabrielly Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD Engenharia e Construtora, Thiago Cardoso 

da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203, Roberta Lourenço Silva - OAB:20409-MT

 Certifico que, conforme se verifica às fls.50, os patronos da parte 

Requerida não estavam cadastrados nos autos quando da publicação da 

sentença.

Assim, nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte requerida, via DJE, do sentença 

de fls. 49, conforme dispositivo transcrito:" Diante do exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes.

 Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Deixo de condenar as partes ao pagamento de eventuais custas e 

despesas remanescentes, em razão da benesse constante do art. 90, § 

2º, do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 303265 Nr: 4113-41.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weily Silva Santos, Luiz Carlos Alves Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 242, nos termos do art. 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil, redesigno a audiência de conciliação/mediação 

para a data de 12/02/2020, às 14h00min, no horário oficial do Estado de 

Mato Grosso.

Reitere-se a citação/intimação, conforme determinado às fls. 234.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 177121 Nr: 11292-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mourão, Tânia Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Henrik Batista de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por FERNANDO HENRIQUE 

MOURÃO em desfavor de FELIX HENRIK BATISTA DE SOUZA.

Da sentença condenatória de fls. 64/66, verifica-se que foi fixado a título 

de danos materiais em favor de FERNANDO HENRIQUE MOURÃO e TÂNIA 

VIEIRA DA SILVA, no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta 

reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, 

incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do 

sinistro.

O cumprimento de sentença somente foi movido por FERNANDO 

HENRIQUE MOURÃO, o qual somente possui legitimidade para executar 

50% (cinquenta por cento) do valor da condenação, sendo os outros 50% 

(cinquenta por cento), pertencentes a pessoa de TÂNIA VIEIRA DA 

SILVA.

Todavia, verifica-se que o exequente FERNANDO HENRIQUE MOURÃO 

vem movendo cumprimento de sentença do valor integral da condenação 

atualizada, não possuindo legitimidade para tanto.

Outrossim, verifica-se que as causídicas, Dra. Ana Paula André da Mata – 

OAB/MT 10.521 e Dra. Corinta Maria dos Arbués Nery – OAB/MT 21.080, 

não possuem poderes de representação nos presentes autos, 

notadamente, que verifica-se que o substabelecimento de fl. 116, não 

encontra-se assinado pelo causídico Dr. Humberto Alves do Nascimento – 

OAB/MT 14.040.

Desta forma, determino a intimação pessoal do representante do Núcleo 

de Prática Jurídica da UNICATHEDRAL, para proceder com a regularização 

processual e da execução com apresentação do cálculo atualizado 

referente aos 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação em 

favor FERNANDO HENRIQUE MOURÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 186 e seguintes do CPC, sob pena de extinção do presente 

feito.

Intime-se. Cumpra-se

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 262415 Nr: 14508-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Ademilson Pereira 

de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286.438, Edineia Santos Dias - OAB:197358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da citação por hora certa sem manifestação nos autos por parte do 

requerido, transcorrido in albis referido prazo, nomeio o Defensor Público 

Estadual como curador especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 

72, II e parágrafo único).

 Da manifestação, intime-se a parte requerente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 254591 Nr: 9343-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcyr Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada, Espólio de Norberto Schwantes, Gerthud Schwantes

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

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária, vez que não houve cumprimento da decisão 

retro. Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Atente-se a secretaria acerca do cumprimento integral das decisões antes 

da realização de conclusão dos autos ao gabinete.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 301196 Nr: 2959-85.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais, EMILIANO 

SAMPAIO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5400 Nr: 1154-06.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMAR INDÚSTRIA DE LUMINOSOS LTDA E 

OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sendo a arrematação realizada via internet, para evitar o deslocamento do 

arrematante, a assinatura do auto de Arrematação poderá se dar por 

procuração outorgada ao leiloeiro, não havendo nenhuma irregularidade 

quanto ao mesmo.

Em prosseguimento, antes do prosseguimento do feito, a fim de evitar 

qualquer tipo de posterior alegação de nulidade, intimem-se as partes 

para, querendo, manifestarem-se acerca do leilão e arrematação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação, conclusos.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243700 Nr: 1862-21.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaida Alves Garcia de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT/5.736/O

 Vistos.

Da contestação, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182542 Nr: 4548-88.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10, do CPC, acerca dos pedidos formulados pela 

Defensoria Pública Estadual e documentos (fls. 99/105), intime-se o autor 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252058 Nr: 7717-78.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Brito

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

Nos termos do arts. 9º e 10º, ambos do CPC, intime-se a requerida para 

manifestação acerca da petição e pedidos de fls. 137/139, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270397 Nr: 1279-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francolino Martins de Araújo, Maria Rosa Madureira 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de determinar o prosseguimento do feito, impõe-se, que a parte 

autora a indique a este Juízo, qual das matrículas de fls. 31/33, se refere 

ao objeto da presente ação, notadamente, que das 03 (três) matrículas 

juntadas, nenhuma consta o requerido como atual proprietário do imóvel, 

bem como junte aos autos matrícula atualizada.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, sob pena de 

extinção.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284448 Nr: 9746-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Costa Jacarandá, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Vistos etc.

Ocorre conexão ou continência entre duas ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir (conexão, art. 55, CPC/2015), ou 

sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o 

pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (continência, 

art. 56, CPC/2015).

Verifica-se de fato que além desta ação, há uma ação de reintegração de 
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posse nº. 9022-63.2018.811.0004 – Cód.: 283220, com identidade de 

partes e que versa sobre o mesmo imóvel objeto desta ação.

Desta forma ante a continência entre as ações, determino o 

prosseguimento conjunto dos processos, a fim de se evitar decisões 

conflitantes e ulterior prejuízo a qualquer das partes envolvidas.

Proceda-se com o apensamento dos feitos junto ao sistema APOLO.

Em prosseguimento, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir justificando sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287924 Nr: 11798-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Chaves Eboli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Harich Linauer, TERCEIROS INCERTOS 

E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que o autor não comprovou em 

oportunidade do ajuizamento da ação, recolhimento da taxa de Distribuição 

pelo Cartório distribuidor.

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

comprovar o recolhimento de taxa da distribuição pelo Cartório Distribuidor, 

sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290, do Código de 

Processo Civil.

Após, não havendo comprovação do recolhimento por parte do autor, 

voltem os autos conclusos para extinção do feito.

Caso comprove o recolhimento, em prosseguimento, diante da citação por 

edital, transcorrido in albis referido prazo, nomeio o Defensor Público 

Estadual como curador especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 

72, II e parágrafo único).

 Da manifestação, intime-se a parte requerente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222818 Nr: 4557-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Central das Ass. Rurais Com. Ser. 

Reg.dos Peq.Produtos Trab.e Urd.B.G, Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 

Rosana Gomes da Rosa - OAB:MT 8.487-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se decisão a ser proferida nos autos da desconsideração da 

personalidade jurídica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328554 Nr: 2120-26.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Pereira de Queiroz

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente juntar aos autos 

comprovação da respectiva recusa, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

f u n d a m e n t o  n o  a r t . 3 2 1 ,  C P C / 2 0 1 5 ,  s o b  p e n a  d e 

indeferimento.7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328556 Nr: 2122-93.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Bispo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente juntar aos autos 

comprovação da realização de requerimento administrativo e sua 

respectiva recusa, bem como juntar, aos autos cópia de seus três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda física/jurídica para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, 

CPC/2015, sob pena de indeferimento.7.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328559 Nr: 2124-63.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Moraes dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente juntar aos autos 

comprovação da realização de requerimento administrativo e sua 

respectiva recusa, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

art.321, CPC/2015, sob pena de indeferimento.7.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 321809 Nr: 13962-37.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 

Núcleo de Prática Jurídica - Universidade Federal de Mato Grosso 

- OAB:, Rosana Gomes da Rosa - OAB:MT 8.487-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os presentes autos, é possível observar que a parte autora 

não preencheu o valor da causa, bem como não realizou o recolhimento 

das custas processuais, tampouco requereu a benéfice da gratuidade da 

justiça.

Diante do exposto, tendo em vista que os presentes autos, os quais se 

tratam de desconsideração de personalidade jurídica, não tem previsão 

legal de isenção de custas, tampouco o autor não especificou o valor da 

causa, determino que seja a parte autora seja intimada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, adeque o valor da causa, bem como proceda com o 

recolhimento das custas judiciais.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 267501 Nr: 17677-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abidoraldo Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Olimpio dos Santos, Eliane Cleveston

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283220 Nr: 9022-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 Vistos etc.

Ocorre conexão ou continência entre duas ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir (conexão, art. 55, CPC/2015), ou 

sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o 

pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (continência, 

art. 56, CPC/2015).

Verifica-se de fato que além desta ação, há uma ação de usucapião nº. 

9746-67.2018.811.0004 – Cód.: 284448, com identidade de partes e que 

versa sobre o mesmo imóvel objeto desta ação.

Desta forma ante a continência entre as ações, determino o 

prosseguimento conjunto dos processos, a fim de se evitar decisões 

conflitantes e ulterior prejuízo a qualquer das partes envolvidas.

Proceda-se com o apensamento dos feitos junto ao sistema APOLO.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322246 Nr: 14166-81.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMITA DAVID BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISA FERRARI - OAB:56.518-GO, 

Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, indicando a qualificação 

pessoal do requerido, nos termos do art. 319, II, CPC/2015, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo a parte justificar eventual impossibilidade de forma 

justificada, sob pena de indeferimento da inicial.

2. Na sequência, VOLTEM-ME os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 312365 Nr: 9236-20.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gaspar Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos José da Silva - 

OAB:21255-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9236-20.2019.811.0004 - CÓD. 312365

AÇÃO REVISIONAL C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

EXEQUENTE: JOÃO GASPAR ALVES DE SOUSA

 EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A

SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação Revisional c.c Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, ajuizada por JOÃO GASPAR ALVES DE SOUSA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A.

2. Em petição anexo pendente de juntada, a parte Requerente requer a 

desistência da ação e a consequente extinção do feito.

3. Até o momento não houve a citação da Requerida, vez que sequer 

houve recebimento da inicial.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Depreende-se dos autos que a parte Requerente, expressamente, 

manifestou a desistência do presente feito conforme petição em anexo, 

ainda, pendente de juntada pela escrivania.

6. Diante disso, em razão do desinteresse da parte Autora no 

prosseguimento do feito e, ainda, considerando que a parte Requerida 

sequer foi citada HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC.

7. ISENTO de custas e honorários, tendo em vista que sequer formou-se a 

relação processual.

8. Expeça-se o necessário.

9. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 03 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328156 Nr: 1891-66.2020.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Teixeira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurelio Cardoso de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição 

inicial com a cópia do comprovante de residência com fundamento no 

art.320, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 309048 Nr: 7403-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Acerca dos documentos de fls. 49/93 apresentados pelo Requerido, 

manifeste-se primeiramente o Requerente, nos termos do art. 10, do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290668 Nr: 13411-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 
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Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Ferreira de Oliveira - EIRELLI, Paulo Tarso 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE 

- OAB:23337/MT, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência infrutífera.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165558 Nr: 7682-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado, Coracy Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 IMPULSIONAMENTO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Nos termos da CNGC impulso o presente feito para intimar os executados 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre os esclarecimentos 

prestados pelo Sr. Perito e os valores arbitrados a título de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170076 Nr: 2355-37.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rodrigues dos Santos, Stefany Keeoui dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal e HM Construções Spe Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - 

OAB:20.976-MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Henrique Antunes 

Santos - OAB:11751/PB-B, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do r. despacho de fl. 327, 

impulsiono o feito para que seja intimadas as partes para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170076 Nr: 2355-37.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rodrigues dos Santos, Stefany Keeoui dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal e HM Construções Spe Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - 

OAB:20.976-MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Henrique Antunes 

Santos - OAB:11751/PB-B, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do r. despacho de fl. 327, 

impulsiono o feito para que seja intimadas as partes para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315459 Nr: 10830-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilamar Fagundes Carrijo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 VISTOS.

1. Cumpra-se integralmente a decisão retro.

2. Considerando a existência de Ação de Usucapião movida pelo 

requerido (Autos nº 319049), tendo este Juízo reconhecido da prevenção, 

suspendo o presente feito até o apensamento da ação supracitada para 

análise dos requisitos e evitar decisões conflitantes.

3. Após, voltem os autos imediatamente conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315550 Nr: 10878-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farias Santos & Farias Zampa Ltda, Lindomar Farias 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. 6.Ao final requer em tutela antecipada de caráter antecedente, de 

arresto dos valores em contas bancárias e de semoventes do Requerido. 

4. Às fls. 656/657, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo 

determinado ao Requerente o aditamento da inicial.5. Posteriormente, a 

inicial foi aditada às fls. 659/667, requerendo a reconsideração do 

indeferimento da tutela, bem como citação do requerido para contestação 

e ao final o julgamento procedente dos pedidos, a fim de condenar o 

Requerido ao pagamento da dívida atualizada, bem como condenação ao 

pagamento de perdas e danos. 6. Não consta da exordial e/ou aditamento 

a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC.7. Às fls. 668, 

corrigido o valor da causa, o Requerente procedeu com o recolhimento 

das custas faltantes.8. Após, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO.9. O pedido de reconsideração do indeferimento da 

tutela não deve prosperar, uma vez que os documentos carreados aos 

autos não são capazes de ensejar a modificação da decisão já proferida, 

tratando-se de argumentos já trazidos na inicial. 10. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração.11. Uma vez aditado para a 

formulação do pedido principal, designo audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 308, §3º, CPC/2015, PARA O DIA 

06.05.2020 ÀS 13:30HS (horário de Mato Grosso).12. Não havendo a 

autocomposição, observe-se o contido no art. 308, §4º, CPC/2015.13. 

Havendo a arguição de preliminares, INTIME-SE a parte Autora para, 

querendo impugná-las, no prazo de 15 (quinze) dias.14. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 05 de março de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319427 Nr: 12805-29.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Cristina Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Higino da Silva, Neiva Savogin da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO que OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis 

local para proceder a averbação da presente ação à margem da matrícula 

n. 30.910 e 14.166. INDEFIRO o pedido de bloqueio da matrícula n. 30.910 e 

14.166 formulado em tutela de urgência pleiteado.17. CITE-SE a parte 
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requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência 

de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 06/05/2020, ÀS 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o Autor por meio de 

seu advogado.18. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC. 19. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.20. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Garças, 27 de 

fevereiro de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326900 Nr: 1208-29.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carpal Tratores LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vinicius Ferreira de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO PEREIRA 

NETTO - OAB:26619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 525,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241622 Nr: 392-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DIAS DANTAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elane Dantas de Almeida Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, ELANE DANTAS DE ALMEIDA 

CUNHA, para que efetue no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e 

dois reais e trinta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte um centavos), referente às 

custas, e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito 

centavos), referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177933 Nr: 12209-55.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navesa Hyundai, Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Hyundai Caoa do Brasil Ltda, Hyundai Motor Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Sabatello Cozze - 

OAB:SP 252.802

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94559 Nr: 8332-49.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação judicial de fls.151, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – mat. 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327685 Nr: 1682-97.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristal Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Borjão Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:27024/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de arresto, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), por km 

rodados (ida e volta), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329269 Nr: 2529-02.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yuri de Castro Rigonatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS PINTO - 

OAB:26676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

SUSPENDER a cobrança dos valores relativos ao Cartão Clubmais, bem 

como DETERMINO à parte Requerida LOJAS AVENIDA LTDA que se 

abstenha de inscrever o Autor em órgãos restritivos de crédito, assim 
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como exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual restrição já realizada 

em desfavor da Autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015).10. 

CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o 

dia 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).11. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.12. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015.13. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.14. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 06 de março de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329771 Nr: 2776-80.2020.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loraine Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de colacionar ao feito a 

comprovação da solicitação administrativa para obtenção do documento 

ou eventual negativa do demandado em lhe fornecer o documento em 

questão, sob pena de extinção, nos termos do art. 320, do CPC.8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 09 de março de 

2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317286 Nr: 11822-30.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuesley Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar o contrato nº 

A20161127000006466087 objeto da lide, bem como para colacionar ao 

feito a comprovação da solicitação administrativa para obtenção do 

documento ou eventual negativa do demandado em lhe fornecer o 

instrumento contratual vinculado aos descontos debitados em sua conta 

corrente. No mesmo prazo, deverá apontar os encargos/cláusulas a 

serem revisados, bem como o valor tido por incontroverso, emendando os 

pedidos, o sob pena de extinção, nos termos do art.320, do CPC.11. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 26 de 

fevereiro de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327292 Nr: 1443-93.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Cunha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora emende os pedidos, vez que inexiste pedido de 

declaração de inexistência apenas de condenação em indenização, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321338 Nr: 13746-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias”.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322357 Nr: 14236-98.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilso João Giacomelli, Maria Faganelo Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Wanderley Mallmann Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - mat. 23808

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271534 Nr: 1982-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando 

Silva Brandão, Lillian Silva Brandão Aguiar, Paula Bianca Silveira Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE MARQUES - 

OAB:20607

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 1982-30.2018.811.0004, 

Protocolo 271534, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180773 Nr: 2687-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para que 

proceda com a retirada do termo de penhora para a devida averbação, 

bem como para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 
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cumprimento do mandado de avaliação do bem na cidade de Torixoréu-MT, 

no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), por km rodados (ida 

e volta), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167288 Nr: 10048-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Almeida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19.950, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / 

GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

10048-09.2012.811.0004, Protocolo 167288, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213421 Nr: 11488-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREFISA s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Trindade do 

Nascimento - OAB:27318B MT, Rosana Gomes da Rosa - OAB:MT 

8.487-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE TRINDADE DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 11488-35.2015.811.0004, 

Protocolo 213421, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326945 Nr: 1229-05.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pirecal Pirenópolis Calcário Ltda, Clóvis de Araujo 

Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Gomes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISSANDRA MARTINS GOUVEA - 

OAB:50294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): 

i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos não se fazem 

presentes no caso concreto.2. Com efeito, não se verifica nessa quadra o 

perigo de dano, o risco de dano a ser objetivamente considerado fundado 

em motivos que possam ser demonstrados, e não em temor subjetivo, 

como pretendido pelo exequente, como base e temor do executado diante 

de eventual citação, desfaça de seus bens.3. Nesses termos, INDEFIRO o 

pedido de tutela para bloqueio de bens do executado nesta fase 

processual.4. CITE-SE o executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.5. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art.841, §§1º e 2º, CPC/2015.6. Os Executados poderão 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art.914, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

915, CPC/2015), contados na forma do art.231, CPC/2015. Os embargos 

não terão efeito suspensivo (art.919,CPC/2015).7. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderão os 

Executados requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

916, CPC).8. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelos 

executados. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art.827,§1º, 

CPC/2015).9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Garças, 03 

de março de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327542 Nr: 1585-97.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Bezerra Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joicy Soares Borges Tibério - 

OAB:24.924, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

petição inicial, corrigir o valor da causa para o valor do proveito econômico 

pretendido (soma dos pedidos), com fulcro no art. 292, VI, do CPC, vez 

que o valor atribuído não encontra respaldo nos pedidos.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 318649 Nr: 12459-78.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Leno Silva de Freitas, Emerson Luiz da Costa, 

Karina da Silva Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 VISTOS.

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

petição inicial, para proceder com a qualificação da parte na exordial, 

colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do embargante e 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 320, do CPC.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319211 Nr: 12711-81.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Rezende da Silva - ME, Suely Rezende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE 

- OAB:23337/MT, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 12711-81.2019.811.0004 - CÓD: 319211

EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGUANTE: SUELY REZENDE DA SILVA - ME

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO GROSSO

Vistos.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda dos últimos 3 (três) anos, da pessoa jurídica, ou outro documento 

que comprove a hipossuficiência alegada pelo Requerente quanto à 

necessidade do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2. Ou, PROCEDA ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, art. 456 e seguintes e 

art. 290, do CPC/2015.
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3. No mesmo prazo, DEVERÁ a parte Autora acostar o comprovante de 

inscrição e de situação cadastral da empresa, uma vez que a ação foi 

proposta pela pessoa jurídica, tornando-se assim documento necessário 

para comprovação da qualificação da Requerente e de seus 

representantes, bem como documentos pessoais de seus representantes, 

com fulcro no artigo 321 do CPC.

4. DEVERÁ ainda a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de atribuir o valor da causa para atender ao disposto 

no art. 292, CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC/2015.

5. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Barra do Garças, 04 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319811 Nr: 12983-75.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:MT 5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

petição inicial, para proceder com a qualificação da parte na exordial, 

colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do embargante e 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 320, do CPC.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 308087 Nr: 6867-53.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiff Borges Barros, José Sobrinho Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nataly Gimenez Barbosa - 

OAB:26244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Embargante para juntar aos autos a guia para pagamento e 

vinculação ao presente feito, notadamente, que juntou apenas o 

comprovante de pagamento (fl. 57), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição.

2. CHAMO O FEITO À ORDEM, uma vez que sequer houve recebimento 

dos Embargos por este Juízo, não havendo que se falar em apresentação 

de impugnação por parte do Ministério Público nos presentes autos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 321500 Nr: 13835-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lex Escritório Contábil, ALZEU ALVES 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes 

(fls.35/36), com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalte-se que 

as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 20 (vinte) de cada mês e as 

respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente 

nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.

2.ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Departamento de Controle 

e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais 

providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 

04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

3.Registre-se que após as providências acima anotadas, incumbirá a parte 

Interessada promover a emissão das guias de parcelamento que estarão 

disponibilizadas no site do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br, sob pena 

de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do CPC.

4.Após o pagamento da primeira parcela, voltem-me os autos conclusos 

para finalização do saneamento.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329010 Nr: 2393-05.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Neto Queiroz de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente juntar aos autos provas 

do grau das lesões alegadas, bem como juntar, aos autos cópia da 

carteira de trabalho, de seus três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda e recebimento ou não de benefício pela Previdência 

Social para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

art.321, CPC/2015, sob pena de indeferimento.12. Ou, PROCEDA ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro 

Judicial, Cap. 2, Seção 14, art. 456 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.13. 

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.14. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-seBarra do Garças, 04 de março de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329444 Nr: 2606-11.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allefy de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINÍCIO SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:26246/0/MT, Rogéria Costa Moura - OAB:26999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 20 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328434 Nr: 2028-48.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valinox Comércio de Valvulas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Servimont Serviços e Montagens Industriais 

Ltda, Julio Cesar Grigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Lang Junior - OAB:SC 
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26.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 6387-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margareth Gaspar Ferraz, Haroldo Miguel 

Dominguez Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Barros Ottoni - 

OAB:16785-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE DA AVALIAÇÃO

 Nos termos da CNGC, impulsiono o presente feito para proceder a 

intimação da parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o Auto de Avaliação do Oficial de Justiça, acostado às 

fls. 241/244.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176946 Nr: 11060-24.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindete José de Carvalho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Jardim Lopes - 

OAB:27.560/MT, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT, PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação das partes, via DJE, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remessa ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, Rosana Maria de 

Araújo, André Aristoteles de Araújo, Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão 

Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo Martins, Giuliano Marcos Vinicios 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Souza Barros - 

OAB:73157 MG

 Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora/embargada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - mat. 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 1691-16.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência infrutífera.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 3514-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência infrutífera.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329130 Nr: 2454-60.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleomar Cunha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG Eletronics de São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 DE MAIO 

DE 2020, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

4. DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327560 Nr: 1597-14.2020.811.0004
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus de Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTÂNCIA ARAGUAIA AGROPASTORIL, JOSÉ 

ANTONIO PITA SASSIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323914 Nr: 14966-12.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de colacionar ao feito a 

comprovação da solicitação administrativa para obtenção do documento 

ou eventual negativa do demandado em lhe fornecer o instrumento 

contratual vinculado aos descontos debitados, bem como emende a inicial 

acerca de elucidar acerca do correto número do cartão notadamente que 

consta como “cartão de crédito MT Fomentos Card/Banco BMG com o nº 

5313 04** **** 0018, bandeira Master Card junto ao Banco réu em 

02/12/2016”, numeração está idêntica do feito 323913, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 320, do CPC.9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 26 de fevereiro de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317380 Nr: 11862-12.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confecções City Blue Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Esmerindo dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vieira Simon - 

OAB:31.506 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$ 54,00 (cinquenta reais), quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, no prazo de 30 dias, sob 

pena de devolução da missiva sem cumprimento. Bem como, INTIMAR o 

autor para indicar o nome do Fiel Depositário.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317581 Nr: 11964-34.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - Primo Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Darodda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES ECCLISSATO NETO - 

OAB:182700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se oficie ao Juízo Deprecante solicitando a intimação 

da parte autora a efetuar o pagamento da complementação da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça Ugo Mariano de Souza, no valor de R$ 350,00 

(setenta e dois) reais, quantia esta que deverá ser recolhida através de 

guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322933 Nr: 14533-08.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

18.450, Sandro Nasser Sicuto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323192 Nr: 14668-20.2019.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Imaculada Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Barbosa dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FONTINELE AZEVEDO - 

OAB:10432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a emenda em relação ao valor atribuído à causa.

2. Proceda-se a secretaria com a correção do valor da causa no sistema 

eletrônico e capa dos autos.

3. No que tange ao pedido de gratuidade da justiça, cumpre esclarecer 

que os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser 

deferidos ante o simples pedido formulado pela parte, ainda mais quando 

consta dos autos elementos que não comprovem efetivamente a situação 

de hipossuficiência.

4. Ademais, a julgar pelo valor pago pela adjudicação do imóvel (R$ 

922.564,39 – novecentos e vinte e dois mil quinhentos e sessenta e quatro 

reais e trinta e nove centavos), bem como dos emolumentos de registro 

(R$ 46.255,03 – quarenta e seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e 

três centavos) e o valor atribuído à causa (R$ 2.312.751,50 - dois milhões, 

trezentos e doze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta 

centavos), presume-se que a Requerente é pessoa de posses e 

rentabilidades consideráveis.

5. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça.

6. INTIME-SE aparte Autora para que proceda ao recolhimento das custas 

judiciais, taxas e taxa de Distribuição do Cartório Distribuidor particular 

desta Comarca no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 

14, art. 456 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298549 Nr: 1499-63.2019.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

Termo de Penhora na Secretaria, mediante recibo na fl. 57, para proceder 

a sua averbação, no prazo de 10 dias.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judicária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300744 Nr: 2753-71.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se oficie ao Juízo Deprecante solicitando a intimação 

da parte autora a efetuar o pagamento da complementação da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça Aerre Ferreira Barcelos, no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta) reais, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 309399 Nr: 7575-06.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mathias Michels, EURIPEDES SANTEIRO MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso José Ribeiro Filho, Neuracy Lopo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Verifica-se dos autos que a inicial encontra-se incompleta, ante a 

ausência de continuidade de folhas entre fls. 03 e 04.

2. Intime-se o patrono dos Autores para emendar corretamente a inicial, 

bem como apresentar as contrafés a fim de citar os 02 (dois) requeridos e 

03 (três) confinantes, visto que não há contrafés para a citação dos 

mesmos, em caso de eventual recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 320 e seguintes.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311156 Nr: 8560-72.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, Virgilio Bueno Vilela 

de Moraes, Lusdalva Vilela Bueno, Marilia Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313270 Nr: 9707-36.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar David de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$275,00 (duzentos setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315107 Nr: 10627-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. Transportadora Ltda, Raltem Tavares de 

Freitas, Evanio Gulart de Freitas, Bruna Alves de S

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

- OAB:MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:27.109, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução 

da missiva sem cumprimento : “Art. 393. Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 § 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de 

relacionadas pela secretaria, com valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas.

 § 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos 

autos do comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a 

ele encaminhado solicitando providências.”

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265104 Nr: 16239-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que possamos encaminhar a carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Primavera do Leste/MT, visando a busca e apreensão e 

citação ou, caso queira compareça nesta Secretaria, no mesmo prazo, 

para retirar referida deprecata e providenciar, diretamente, sua 

distribuição naquele Juízo.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - mat.23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268626 Nr: 39-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257873 Nr: 11368-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DE ARAÚJO - EPP, TALITA DIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16.483/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

exequente para, no prazo de15 (quinze) dias, se manifestar, quanto a 

proposta de acordo formulada pelo execuctado, fls. 54/55 e requerer o 

que entender cabível para prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274739 Nr: 3931-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275598 Nr: 4483-54.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Teresinha Vanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295043 Nr: 15972-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Van Basten Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233917 Nr: 11949-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ - ME, 

Francisco Carlos Costa da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Em cumprimento à determinação judicial de fls.118, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239433 Nr: 15842-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Souza e Silva, Carlos Augusto Espíndola da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosania Souza Carvalho Silva, Fidelis de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Portanto, diante do exposto e de tudo que consta nos autos, AFASTO a 

obrigação de recolhimento do ITBI, diante da impossibilidade de incidência 

do tributo em caso de aquisição originária de propriedade de 

imóvel.6.Quanto aos demais itens da nota devolutiva, deverá a parte 

providenciar a apresentação da documentação requisita pelo Registrador, 

em caso de discordância dos documentos e/ou discordância com os 

documentos exigidos deverá a parte proceder com suscitação de dúvida, 

conforme prescreve a Lei nº 6.015/73, de forma que este Juízo já cumpriu 

com as obrigações que lhe cabiam.7.PROCEDA-SE às baixas e anotações 
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necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.8.Expeça-se o 

necessário. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 09 de 

março de 2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204733 Nr: 6431-36.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário José de Angelis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200612 Nr: 4155-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Woriston Barros da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676, Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279213 Nr: 6734-45.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254591 Nr: 9343-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcyr Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada, Espólio de Norberto Schwantes, Gerthud Schwantes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316359 Nr: 11301-85.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fran Karlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes 

(fls.55/56), com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalte-se que 

as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 20 (vinte) de cada mês e as 

respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente 

nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Departamento de Controle 

e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais 

providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 

04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

3. Registre-se que após as providências acima anotadas, incumbirá a 

parte Interessada promover a emissão das guias de parcelamento que 

estarão disponibilizadas no site do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do 

CPC.

4. Após o pagamento da primeira parcela, voltem-me os autos conclusos 

para finalização do saneamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324085 Nr: 15034-59.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Florinda de Souza Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim 

de SUSPENDER a cobrança da fatura do mês de novembro da unidade 

consumidora 6/2790460-6, com valor de R$ 354,58 (trezentos e cinquenta 

e quatro reais e cinquenta e oito centavos) com vencimento em 

11.11.2019, devendo a Requerida se abster de interromper o fornecimento 

de energia em razão do débito discutido nos presentes autos, por não se 

encontrar nas hipóteses do art. 6º, §3º, da Lei nº. 8.987/95. 19. FIXO, 

desde já, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) para o caso de 

descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 536, §1º, do 

CPC/2015.20. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o 

dia 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).21. 

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. 22. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o 

Ministério Público. 23. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 

4º, §1º da Lei 1.060/50.24. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 06 de março de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA 
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DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63817 Nr: 6856-78.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva, Jairo Marques 

Ferreira, Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 Em cumprimento à determinação judicial de fls.114, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 578-66.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antônio Furtado da Silva, Eva Maria 

Pereira da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

1. Trata-se de execução processual, inexistindo a necessidade de 

realização de audiência de conciliação no presente feito.

2. Ademais, a executada manifestou desinteresse na realização de 

audiência de conciliação no presente feito, diante das peculiaridades do 

caso.

3. Assim, cancelo a audiência retro designada.

4. Por fim, considerando o pedido formulado pela executada às fls. 

543/546, manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Determino o apensamento do presente feito ao autos nº 

8654-20.2019.811.0004 – Cód.: 311316, em que a executada move em 

desfavor dos antigos causídicos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77376 Nr: 874-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertiverde Comércio & Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José quiste, Margarida de Almeida Quiste, 

Sergio Luiz da Silva Filho, Rosangela Maria Quiste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Couto Lacerda - 

OAB:28881/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Moraes e Paiva - 

OAB:12.975/GO, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido formulado FETIVERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA às fls.326/329, e, via de 

consequência, DESENTRANHE-SE o mandado de fl. 317, para imediato 

cumprimento.

2.AUTORIZO desde já reforço policial e as prerrogativas do art.212, §1º, 

do CPC, caso necessário para o cumprimento da medida.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329641 Nr: 2717-92.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NENA DE JESUS MAIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Vinicius da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 456 e seguintes 

e art. 290, do CPC/2015.

3. DEVERÁ a parte juntar no mesmo prazo aos autos comprovante de 

residência.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 2190-63.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Clemilton Gomes Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini Me, Luiz Antônio Jacomini, 

Ozair Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:PB 21.990, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

2190-63.2008.811.0004, Protocolo 78739, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81264 Nr: 4560-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dineri Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de penhora avaliação e intimação, no valor de R$ 54,00, devendo acessar 

o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência 

e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 8802-51.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

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

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Vistos etc.
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Cuida-se de Embargos a Execução movida por ANIVALDO BISINOTTO 

ARDUINI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Às fls. 73/114, foi apresentada impugnação pelo causídico William Jose de 

Araújo,

 Às fls. 178/185, o feito foi julgado parcialmente procedente, sendo o 

embargante condenado ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Todavia, indevidamente, foi requerido cumprimento de sentença para 

pagamento dos honorários advocatícios pelo Banco do Brasil S/A (fls. 

235/235-verso).

Posteriormente o causídico, José Arnaldo Janssen Nogueira, à fl. 281, 

requereu a substituição do polo ativo, a fim de figurar como autor do 

presente cumprimento de sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o Breve Relato.

Fundamento e decido.

In casu, verifica-se que o Banco do Brasil S/A não possui legitimidade 

ativa para pleitear o cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais.

Importante, ressaltar, que o substabelecimento sem reserva caracteriza 

apenas a renúncia ao poder de representar em juízo, conferindo-os ao 

substabelecido para que promova a continuidade do feito, não implicando 

em cessão do crédito no que atine aos honorários sucumbenciais.

O advogado substabelecido não detém legitimidade para promover o 

cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais referentes à fase 

de conhecimento que não tenha atuado. Faz jus à verba honorária fixada 

na fase de conhecimento o procurador que atuou naquela fase 

processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. 

SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES POSTERIOR A 

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O substabelecimento sem reserva caracteriza apenas a 

renúncia ao poder de representar em juízo, conferindo-os ao 

substabelecido para que promova a continuidade do feito, não implicando 

em cessão do crédito no que atine aos honorários sucumbenciais. 2. O 

advogado substabelecido não detém legitimidade para promover o 

cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais referentes à fase 

de conhecimento que não tenha atuado. Faz jus à verba honorária fixada 

na fase de conhecimento o procurador que atuou naquela fase 

processual. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 

07080178220188070001 DF 0708017-82.2018.8.07.0001, Relator: SIMONE 

LUCINDO, Data de Julgamento: 20/03/2019, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste caso o causídico que atuou ativamente no presente feito 

apresentando inclusive impugnação foi William Jose de Araújo, através de 

substabelecimento com reservas de poderes concedidos pelo causídico 

Carlos Alberto Bezzerra, conforme substabelecimento de fl. 116.

Desta forma, o causídico José Arnaldo Janssen Nogueira também não 

possui legitimidade ativa, notadamente, que não autuou nos autos em fase 

de conhecimento.

Assim, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Banco do Brasil 

S/A e do causídico José Arnaldo Janssen Nogueira para pleitear o 

cumprimento da sentença, vez que é direito personalíssimo do causídico 

que atuou em fase de conhecimento, chamo o feito à ordem para revogar 

todos os atos processuais a partir de fls. 236.

Proceda-se com o desbloqueio em favor do executado do valor de R$ 1,52 

(um real e cinquenta dois centavos) penhorado, à fl. 260.

Após, decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se 

definitivamente o presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173019 Nr: 6174-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Fonsêca Campos - 

OAB:19724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO 

CARVALHAES TELES - OAB:32448, Weliton Soares Teles - OAB:GO - 

6.666

 VISTOS.

1. Considerando que o Arrematante cumpriu fielmente com o disposto no 

art. 901,§ 1º, do CPC/2015, HOMOLOGO a arrematação referente ao 

imóvel de matrícula 48.513/CRI da Comarca de Barra do Garças, realizado 

de forma eletrônica, conforme auto encartado à fl. 382/385.

 2. Dessa forma, EXPEÇA-SE carta de arrematação em favor do 

Arrematante, ALINE MORAES RODRIGUES ZOÉGA.

 3. Ademais, verifico que a prestação jurisdicional devida por este Juízo 

encontra-se esgotada, tendo em vista que a finalidade do ato deprecado 

foi efetivamente alcançado.

 4. Sendo assim, cumpridas as determinações retro, REMETAM-SE os 

autos ao Juízo deprecante, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297425 Nr: 956-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA BRASIL, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais remanescentes no importe de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09 Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar o comprovante de depósito ou transferência no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

OBS: ESSE VALOR DE R$110,19 FOI RECOLHIDO EQUIVOCADAMENTE 

NA FORMA DE TAXA JUDICIÁRIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306317 Nr: 5802-23.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Pereira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023, RAMON CESAR DA FONSECA - OAB:19.356, 

Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, WALTER GEORGE 

RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO LIMA, para devolução dos autos nº 5802-23.2019.811.0004, 

Protocolo 306317, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312022 Nr: 9044-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelmar Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco, 
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Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias”.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274151 Nr: 3621-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas e taxas para distribuição da carta precatória de 

citação junto à comarca de Rondonópolis-MT, devendo acessar o site do 

Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 293950 Nr: 15258-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Abreu Pereira - 

OAB:25169/O

 .Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196289 Nr: 1325-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento, conforme determinado no r. despacho de fls. 

292, parte final, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228605 Nr: 8114-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPKN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionizio Gonçalves Silva 

Neto - OAB:GO 35.399

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213803 Nr: 11756-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Silva de Matos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DIVINA SILVA DE MATOS, Cpf: 

13855573115, Rg: 2111554-0, Filiação: Luzia Silva de Matos e José Coelho 

de Matos, data de nascimento: 06/12/1957, brasileiro(a), natural de Barra 

do Garças-MT, solteiro(a), vendedora, Telefone 9281-8687 e atualmente 

em local incerto e não sabido LUZIA SILVA DE MATOS, Cpf: 30367603187, 

Rg: -0394596-0, Filiação: Marcilina Josefa da Silva e Luiz Sabino Vieira, 

brasileiro(a), viuvo(a), aposentada. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos: 11756-89.2015.811.0004 – Código 313803.S E N T E N Ç 

AI - RelatórioMaria Divina Silva de Matos propôs o presente pedido de 

INTERDIÇÃO com pedido de curatela provisória, em antecipação de tutela, 

em face de sua mãe Luzia Silva de Matos, partes qualificadas, aduzindo 

que a interditanda é acamada e sofre de síndrome Demencial moderada a 

grave (CID 10F03) desde longa data, apresentando declínio cognitivo que 

interfere em suas atividades diárias e sociais diárias. Relata dispender 

todos os cuidados necessários à interditanda, com assistência material, 

afetiva e moral, desde os últimos anos. Com a inicial vieram os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 70 de 948



documentos de fls. 07/15, dos quais se destacam o laudo médico de fl. 

12.Concedida a curatela provisória (fls. 16/18), com a consequente 

nomeação da autora como curadora provisória.Após, foi realizado o 

estudo psicossocial (fls. 20/27), no qual se relatou que a interditanda 

possui anomalia psíquica com prejuízo de discernimento em atos da vida 

civil e que a requerente tem condições favoráveis de continuar exercendo 

os cuidados para com a genitora, cuidando da mesma em tempo integral.A 

interditanda foi citada e a Defensoria Publica apresentou manifestação, na 

qualidade de curadora, pela procedência da ação (fls. 40/41).Realizada a 

perícia médica, no qual se atestou que a interditanda é portadora de 

síndrome demencial em estágio avançado e necessita de vigilância 

continua (fls. 50 e 67).O Ministério Público manifesta procedência da ação 

(fls. 50/54).Relatados, decide-se.II - MotivaçãoVerifica-se que já existem 

provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser 

julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015. O art. 747, 

II do CPC confere legitimidade à requerente por ser filha. De conseguinte, 

antes de analisar a matéria fática, míster digressionar acerca das 

hipóteses de interdição, invocando lições da melhor literatura, extraindo-se 

que o decreto de interdição requer, por regra, que o estado de alienação 

seja prolongado, duradouro, permanente, habitual, não bastando 

passageiro distúrbio das faculdades psíquicas.Por outro lado, não é mister 

que esse distúrbio seja ininterrupto; ainda que o paciente apresente 

lúcidos intervalos, deve ser interdito. Ou melhor, como adverte Carvalho 

Santos, precisamente porque tem mais intervalos, períodos de aparente 

lucidez, deve ele ser interdito . Do mesmo modo, ARNALDO RIZZARDO 

também elucida que os ‘portadores de enfermidade ou deficiência mental’ 

compreendem todos os perturbados mentalmente, como os furiosos, os 

mentecaptos, os amentais, os idiotas, os imbecis, os desmemoriados e 

dementes, ou os afetados por doenças psíquicas de tal intensidade que 

não possuem o necessário o necessário discernimento para os atos da 

vida civil. Em verdade, esta classe de pessoas equivale aos outrora 

chamados loucos de todo o gênero. Acresce, também, que parece que a 

nova denominação é mais abrangente e sujeita a menores confusões, 

compreendendo a pessoa deficiente mental, ou perturbada mentalmente, 

seja em que grau for, não importando a intensidade, e acarretando a falta 

de percepção de si e da realidade que a circunda, ou seja, do necessário 

discernimento para os atos da vida civil . Em sendo assim, para a 

decretação da interdição de mister a falta do necessário discernimento 

para os atos da vida civil, compreensiva de todos os casos de insanidade 

mental, permanente e duradoura, caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. Por conseguinte, com o advento da Lei 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) tendo como base a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Congresso 

Nacional pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, o conceito de pessoa com 

deficiência foi acrescentado ao ordenamento jurídico brasileiro, mais 

precisamente no art. 2º do diploma legal supracitado.Segundo o texto 

legal, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.Nessa linha e considerando o que dispõe o art. 1.767, CC, estão 

sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade. Outrossim, o art. 4º do Código Civil, 

alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera relativamente 

incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade.Observa-se que a incapacidade relativa da 

requerida está atestada pelo laudo médico de fls. 50 e 67 que aponta a 

síndrome demencial moderada a grave, CID 10 F-03, necessitando de 

vigilância e supervisão continua para todas as atividades básicas. No 

mesmo viés, o estudo psicológico e social (fls. 20/27) indica a existência 

de anomalia psíquica, com prejuízo de discernimento que a impossibilita de 

gerir e administrar seus bens, tal qual de atender atos da vida civil.Dessa 

forma, percebe-se que a requerida não possui condições de gerir, por si 

só, alguns atos da vida civil, mais precisamente aqueles que dizem 

respeito à administração de seus bens, mostrando-se, que necessita de 

cuidados constantes e está totalmente dependente da família. Neste 

contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda prevê entre seus 

artigos 84 à 87 as regras para o estabelecimento da curatela às pessoas 

com deficiência, sendo medida de caráter extraordinária e a 

imprescindibilidade de sentença devidamente fundamentada. Ao analisar o 

teor da lei entende-se que o legislador restringiu os direitos que os 

curadores poderão exercer pela pessoa com deficiência, especificando 

somente os de natureza patrimonial e negocial, entre outras 

ponderações.Desta forma, corroborando com o que foi alegado na peça 

inicial, bem como nos termos do laudo médico e relatório da equipe do 

Juízo, extraindo-se a impossibilidade deste quadro se reverter, resta 

evidente a necessidade de estabelecer o instituto da curatela à parte 

requerida, haja vista este não possuir as condições necessárias para 

gerir/administrar atos da vida civil. Portanto, a medida que se impõe para o 

próprio sustento e bem da requerida é a nomeação de curador, 

respeitando os limites legais estabelecidos nos art igos 

supracitados.Ressalte-se que os direitos que o curador poderá exercer 

serão apenas os patrimoniais e negociais, isso significa que o curador 

apenas providenciará o bem estar pessoal/financeiro do requerido 

administrando seus bens, se houver, e gerindo aquilo que percebe como 

rendas ou benefícios previdenciários, bem como remunerações salariais 

e/ou pensão alimentícia; não cabendo ao curador, destarte, opinar ou 

impedir a pessoa de exercer o seu direito ao próprio corpo, à sexualidade, 

ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho, ao voto, e 

os demais estabelecidos em lei, conforme art. 85, §1º do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência.Importante frisar que o curador deverá prestar 

compromisso, conforme o que dispõe o art. 759, do CPC/2015 e, 

concomitantemente, deverá prestar contas anualmente em Juízo sobre a 

administração dos bens da interditada, bem como da utilização daquilo que 

lhe é de direito, com fulcro no art. 84, §4º do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, sob pena de incorrer no crime disposto no art. 89 do mesmo 

diploma legal.III- DispositivoPosto isso, extinguindo o feito com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, JULGA-SE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com fundamento nos 

artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e 755, I, CPC/2015, bem como os artigos 84 

a 87 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

DECRETA-SE A INTERDIÇÃO da requerida LUZIA SILVA DE MATOS e, por 

conseguinte, DECLARANDA RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e 

representar seus bens, NOMEANDO-LHE como curadora a sua filha 

MARIA DIVINA SILVA DE MATOS.Na forma do art. 755, §3º, CPC/2015 e 

no art. 9º, III, CC, INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde deverá permanecer por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, devendo constar no edital os nomes do 

interditada e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, 

não sendo total a interdição, os atos que a interdita poderá praticar 

autonomamente.Intime-se a curadora para prestar compromisso, nos 

termos do art. 759, I, CPC/2015.Ciência a DPE e MPE.Sem custas e 

despesas processuais.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Barra do Garças-MT, 19 de 

agosto 2019.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 09 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 181678 Nr: 3504-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHCC, SHCC, IdSO, LCF, MRCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Ante o exposto, reitere-se os ofícios expedidos às fls. 809 e 810. 

Consigne-se, na oportunidade, que trata-se de reiteração, de forma que 

eventual descumprimento da requisição, poderá ensejar responsabilização 

por eventual crime de desobediência.Sem prejuízo, notifique-se à equipe 

interprofissional do Juízo a retornar à Cidade de Goiânia-GO, para realizar 

estudo psicossocial com os menores, de forma a aferir a situação das 

crianças. Registro que a medida deverá ser cumprida de forma imediata, 

eis que, ao contrário da situação aportada na decisão proferida à fl. 

808-vs, o prazo da prorrogação da internação já transcorreu sem a notícia 
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da realização de eventual estudo psicossocial com os menores.Oficie-se 

à Diretoria do Foro de Barra do Garças-MT, para que providencie junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a tramitação necessária 

para liberação das diárias, visando possibilitar a realização do estudo 

acima.Por fim, considerando ser desconhecido o paradeiro do genitor, 

determino que sejam oficiadas as Agentes da Infância desta Comarca, os 

Conselheiros Tutelares Locais e, às Equipes do CREAS Local e do CREAS 

da Cidade de Pontal do Araguaia-MT, a diligenciarem conjuntamente na 

tentativa da respectiva qualificação e localização.Intime-se a avó materna 

para que manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando 

se ainda persiste o interesse em promover eventual visita aos netos e, em 

caso positivo, que informe eventual data com disponibilidade para eventual 

visita.Por fim, postergo a análise de eventual acolhimento familiar dos 

menores, consoante sugerido às fls. 816/818-vs, tendo em vista que não 

constam dos autos, relatórios de estudo médico, psicossocial e escolar 

das crianças, não sendo possível aferir neste momento processual, nem 

se quer as respectivas condições de saúde e eventual possibilidade de 

alta médica.Intimem-se.Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis 

que o feito enquadra-se na situação descrita no artigo 153, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328879 Nr: 2331-62.2020.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMS, RMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o presente feito para que 

se proceda, via DJE, a intimação do patrono do requerente, para, no prazo 

de CINCO dias, comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta 

precatória expedida para providenciar a distribuição e cumprimento, ou 

juntar comprovante do preparo da carta precatória, para remessa via 

Malote Digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 319280 Nr: 12743-86.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o presente feito foi distribuído por dependência dos 

autos n. 7405-05.2017.8.11.0004 – cód. 251609, determino o 

apensamento do feito ao processo supramencionado.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317477 Nr: 11903-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Costa de Menezes - 

OAB:MT 25.321/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora , no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a primeira 

parcela das custas processuais, conforme orientação do Setor de 

Arrecadação do Tribunal de Justiça, contante às fls. 35 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329904 Nr: 2849-52.2020.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MT, ÉFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido postulado na inicial.Sem 

custas.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309330 Nr: 7525-77.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308392 Nr: 7029-48.2019.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Bento Santos, Atanael Ribeiro dos Santos, Oziel 

Ribeiro dos Santos, Zenilda Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar oAlvará expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188817 Nr: 9340-85.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPG, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B, Nathayne Ferreira Rodrigues - 

OAB:27413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 72 de 948



prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218685 Nr: 2036-64.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFdML, FGFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196352 Nr: 1371-82.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLC, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Valdeir Ribeiro de 

Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE TRINDADE DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 1371-82.2015.811.0004, 

Protocolo 196352, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154644 Nr: 6316-54.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, VHEC, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202353 Nr: 5143-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida a se manifestar no feito, nos termos da decisão 

de fls. 646/648, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318736 Nr: 12491-83.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA CAVALCANTE CRUZ, ROSANGELA DOS 

SANTOS ROCHA DE SOUZA, JOCÉLIO MENDES CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celina Cavalcante Rocha, Espólio de 

JOSE PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca da devolução das 

cartas de citação de fls. 21/22, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323453 Nr: 14766-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudirene de Paula Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Inventariante expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323644 Nr: 14844-96.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valverde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Inventariante expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322756 Nr: 14417-02.2019.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259053 Nr: 12206-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEMD, KGMD, FNM, JQMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186442 Nr: 7407-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jozias José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268298 Nr: 18257-88.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edú Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Município de Araguaiana 

em face Edú Charles Gomes.

A fls. 36, o exequente manifestou interesse em extinguir a presente ação 

de execução, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída 

pelos executados, em razão destes terem satisfeito voluntariamente a 

obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que 

enseja a dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, conforme comprovantes acostados a fls. 

19/25, não justificando mais a continuidade da marcha processual, julgo 

extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Considerando que o executado realizou o pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, conforme 34/35, condeno, tão somente, ao 

pagamento de custas processuais.

Expeça-se alvará de levantamento integral dos numerários depositados a 

título de honorários sucumbenciais, em favor da procuradora da parte 

exequente. Devem os valores ser transferidos para a contas bancárias 

indicadas, a fls. 36.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 28 de novembro de 2019.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 296782 Nr: 644-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcir de Almeida Couto, Maria Aparecida 

Bueno Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 644-84.2019.811.0004 (296782)

Autor: Espólio de Alcir de Almeida Couto

Réu: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação do Espólio de Alcir de Almeida Couto, 

representado por sua inventariante Maria Aparecida Bueno Couto.

 No curso processual da ação principal n° 5590-36.2018.811.0004 (Cód. 

277277), os seus herdeiros pugnaram pela habilitação no processo para 

suceder o autor, comunicando o seu falecimento, de acordo com certidão 

de óbito de fls. 11.

Instado, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, o ente 

requerido alegou que a inventariante é parte legitima para responder em 

juízo e não vislumbrou nenhuma objeção com a habilitação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Analisando o pedido de habilitação, constata-se o óbito do autor e que de 

fato a Sra. Maria Aparecida Bueno Couto é inventariante e viúva do de 

cujus, ou seja, parte legítima para responder em juízo, nos termos do artigo 

618 do Código de Processo Civil.

 Dessa forma, com fulcro no artigo 110 c/c artigo 691, ambos do Código de 

Processo Civil, julga-se procedente o pedido de habilitação, 

homologando-o por sentença, devendo constar o nome do Espólio de Alcir 

de Almeida Couto, representado pela sua inventariante Maria Aparecida 

Bueno Couto, como autor da ação.
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 Intimem-se.

 Transitada em julgado a decisão, intimem-se as partes nos autos 

principais para dar prosseguimento ao feito e translade cópia da sentença 

na ação respectiva, nos moldes descritos no artigo 692 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 303225 Nr: 4085-73.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transgold Transporte e Logística Eireli, Wellington da 

Costa Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Leonardo Vasconcelos Vidal, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo a segurança vindicada e, por consequência, 

confirmo a liminar deferida no passado.Sem custas e honorários (art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei nº 12.016/2009).Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 03 de março de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193164 Nr: 12488-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Marques Carvalho, Eunice Cozer, Salomé 

Neta Vasconcelos e Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de nº 12488-07.2014.811.0004 – Código 193164

VISTOS.

 Tendo em vista que a parte autora não cumpriu com a determinação de 

folha 182, o que é possível observar com a ausência de pareceres ou 

documentos elucidativos na petição retro, indefiro o pedido de fls. 184, e, 

ainda, ressalta-se que se todos os documentos necessários à apuração 

do valor devido encontrassem-se acostados aos autos não seria 

necessário proceder com a liquidação de sentença.

 Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 510 do Código de Processo 

Civil, cabe às partes a apresentação de documentos na liquidação de 

sentença por arbitramento. Dessa forma, levando em consideração o 

julgamento de segundo grau e a não juntada de documentos necessários 

à liquidação de sentença, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 03 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176417 Nr: 10395-08.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celimário Vitor dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 10395-08.2013.811.0004 – Cód. 176417

VISTOS.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista o transcurso do prazo. Desse 

modo, intime-se a parte autora para se manifestar nos autos acerca dos 

documento para complementar a elaboração dos cálculos de liquidação de 

sentença.

 Nada requerendo, remetam-se ao autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

 Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 04 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 310047 Nr: 7939-75.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletroconstro Prestação e Terceirização de Serviços 

Ltda, Natalino José Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

mandado de segurança para anular o procedimento licitatório denominado 

Concorrência Pública 003/2019, ante a não observância de requisito legal, 

qual seja, a republicação do edital com a abertura de novo prazo, 

conforme dispõe o artigo 21, §4º da Lei 8.666/1993.Sem custas e 

honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 

25 da Lei 12.016/2009.Nos termos do artigo 14, §1º da Lei 12.016/2009, a 

decisão é afetada pela remessa necessária.Transitada em julgada, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 296282 Nr: 352-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Batsita dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 352-02.2019.811.0004 – CÓDIGO Nº 296282

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de março de 2020.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 328443 Nr: 2033-70.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Augusta de Moraes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou 

competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Mato Grosso 
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para processar e julgar a presente ação, em virtude de este atender os 

requisitos para ser processado e julgado no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, respectivamente, valor da causa de até 60 (sessenta 

salários mínimos) e matéria (Art. 2º § 1º, lei 12.153/2009).

Verifica-se ainda que, a fls. 203/209, a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, tendo acolhido a competência 

absoluta, procedeu com o julgamento do recurso inominado, determinando 

a remessa dos autos vara de origem.

Portanto, remetam-se os autos ao Juizado da Fazenda Pública de Barra do 

Garças/MT, com nossas homenagens.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245562 Nr: 3259-18.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS 

CAETANO, Claudia Cristina Gomes dos Santos Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIA CRISTINA GOMES DOS 

SANTOS CAETANO, CNPJ: 12211619000124 e atualmente em local incerto 

e não sabido CLAUDIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS CAETANO, Cpf: 

23188774249, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ACIMA NOMINADA E 

QUALIFICADA, acerca do teor da r. decisão de fls. 35, a seguir transcrita, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste nos autos acerca do 

bloqueio de valores (penhora on line), em desfavor da empresa " Claudia 

Cristina Gomes dos Santos Caetano" (bloqueio da importância de R$ 

398,70) e em desfavor de Claudia Cristina Gomes dos Santos Caetano 

(bloqueio da importância de R$623,08)

Resumo da Inicial: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 201616187.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte exequente.Caso transcorrido o prazo, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 03 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150459 Nr: 98-10.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Lucas de Oliveira, Ana Sandra Vilela Ferreira 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda 

Esperança, AGROPECUARIA VISÃO NOVA LTDA, Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Fazenda 

Santa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, Marcos 

Barbosa da Silva - OAB:22859/GO, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184/MT, Jeovah Viana Borges Júnior - 

OAB:12.545/GO, LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL - OAB:4740, 

Marcelo jacob Borges - OAB:13.492/GO

 Vistos.

Trata-se na origem de ação declaratória de regularidade e cancelamento 

de boqueio de matrícula, julgada improcedente, conforme sentença de fls. 

231/236.

A decisão transitou em julgado, conforme certidão de fls. 238.

A fls. 250, Marcos Barbosa da Silva, estranho ao processo, pediu o 

cancelamento da matrícula 42.422 do CRI de Barra do Garças.

 Alega, em resumo, que adquiriu a propriedade dos autores registrada na 

matrícula 6.343 do CRI de Água Boa/MT. Entretanto, diante do vício 

constatado na cadeia dominial da matrícula, reconhecido em sentença, 

pede o cancelamento da matrícula 42.222 do CRI de Barra do Garças/MT 

de onde se originou a matrícula 6.343.

Entretanto, constata-se a inadequação da via eleita, uma vez que, apesar 

de constatado vício na cadeia dominial, o cancelamento não foi objeto da 

lide, razão pela não se analisou se tais vícios são capazes de ensejar o 

cancelamento nos moldes dos artigos 216, 233 e 248, todos da Lei 

6.015/1973.

Além do mais, o peticionante não fez parte do processo que já se 

encontra encerrado.

Por todo o exposto, não conheço do pedido de fls. 250.

De ciência ao peticionante.

Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 6458-34.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agato Mecânica e Auto Peças Ltda, Jackson Chiossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:OAB/MT - 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Autos: 6458-34.2006.811.0004 – Código: 63390

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Agato Mecânica e 

Auto Peças Ltda em face do Município de Pontal do Araguaia.

A fls. 188, verifica-se que consta sentença homologando os cálculos 

eivada de erro material, visto que a numeração das folhas e as partes 

mencionadas não pertencem a este processo.

 Dessa forma, retifico a sentença retro, devendo constar no polo ativo 

Agato Mecânica e Auto Peças Ltda (antiga JF Mecânica e Auto Peças 

Ltda) e no polo passivo Município de Pontal do Araguaia, conforme consta 

na sentença de mérito de fls. 147/149.

 Em relação à numeração das folhas, nota-se que o município executado 

foi devidamente intimado para cumprir com a obrigação a fls. 180, e que 

apesar de apresentar embargos à execução, estes foram julgados 

improcedentes.

 Assim, expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente no valor de R$ 2.908,81, conforme homologação de fls. 188, 

devendo permanecer os autos em arquivo até a quitação.

Insta consignar que a atualização do débito será observada quando do 

pagamento ao credor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191639 Nr: 11470-48.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nersina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Trata-se de liquidação de sentença para apuração da perda salarial em 

decorrência da conversão do Cruzeiro Real em URV, proposta por Maria 

Nersina da Silva em face do Estado de Mato Grosso. É o relatório. É 

assente a jurisprudência no sentido de que os servidores possuem direito 

a incorporação dos 11,98% ou índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o 

cálculo considerar valor discrepante do correspondente à data do efeito 

pagamento. Tanto o é que o pedido inicial para a recomposição salarial foi 

julgado procedente. Entretanto, conforme a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, firmou o 

entendimento no sentindo de que o término da incorporação do índice 

decorrente da conversão de URV para Real deve ocorrer no momento em 

que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. 

(...) Dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é 

possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na 

sentença dita condenatória, porém, declaratória. Não existe mais a regra 

do CPC/1939 915, que, no caso de liquidação zero, mandava fazer 

quantas liquidações fossem necessárias até encontrar-se um quantum. 

Hoje, só há a possibilidade de ajuizamento de uma ação de liquidação. A 

sentença que declarar zero o quantum debeatur não ofende a coisa 

julgada do processo de conhecimento. Neste sentido: Moniz Aragão. RP 

44/21; Araken. Execução, §14, n55.3, pp 344-345; Dinamarco. Est. 

Machado 100/101. (...) Salienta-se, por oportuno, que o entendimento aqui 

considerado não ofende a coisa julgada, porque a questão posta no 

processo de conhecimento diz respeito as perdas com a conversão do 

Cruzeiro Real em URV e a questão ora discutida cinge-se entorno da 

alegação da já absorção das defasagens pela nova base remuneratória 

instituída a partir da reestruturação da carreira. (...) Diante do exposto, 

julgo extinto o processo em fase de liquidação de sentença por já ter sido 

regularizado a perda salarial. Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249289 Nr: 5720-60.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Portella Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que o autor busca o pagamento da 

diferença salarial decorrida da sua movimentação na carreira entre 

encargos.

Colhe-se dos autos que, apesar de indicar valor da causa, requer:

“...procedência da ação, CONDENANDO a ré ao pagamento das 

diferenças verbas salariais, bem como dos reflexos em razão das horas 

extras e contribuição previdenciária, cálculo a ser apresentado quando da 

liquidação da sentença, bem como CONDENAR a ré ao pagamento das 

custas e taxa judiciais, emolumentos ao Cartório Distribuidor, além dos 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

final da causa, uma vez que o pedido ainda é ilíquido, pois do 

reconhecimento do direito, haverá liquidação da sentença com o 

apontamento dos valores devidos, atualizados, corrigidos e seus 

reflexos;”

Portanto o que se vislumbra, em verdade, é que o autor requer pedido 

genérico, deixando de lado a regra disposta nos artigos 323 e 324, caput 

do Código de Processo Civil, em que se exige a determinação de a 

individualização do pedido.

Entretanto, o que se vislumbra da presente ação é a ausência de 

elementos que a façam se enquadrar nas hipóteses (exceções) de 

admissibilidade dos pedidos genéricos descritas no §1º, do artigo 324 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender 

de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção

Assim, oportuniza-se ao autor a emendar a petição inicial quantificando o 

valor exato a que se busca, sob pena de julgamento sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC.

Anota-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270648 Nr: 1437-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Maria de Jesus Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques Figueiredo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Vista ao Ministério Público, conforme decisão a fls. 43.

 Após volvam-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 70633 Nr: 4035-67.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Averita Rocha Cavalcante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, José Carlos Cordeiro 

Gomes - OAB:27388/MT, JOSICARMEM VILELA GARCIA - 

OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4035-67.2007.811.0004 – Cód: 70633

VISTOS.

Tendo em vista recurso de Apelação interposto, intime-se o apelado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões, nos termos 

do art. 1.010, §1º do CPC.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso para apreciação do recurso, conforme 

determina o art. 1.010, §3º do CPC, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95922 Nr: 837-17.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Miguel de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de fls. 618 e da decisão de fls. 612, oficie 

o ente requerido para que reestabeleça o pagamento da aposentadoria 

por invalidez por meio do sistema JUSCONVÊNIO.

Após, cumpra-se os demais atos ordinatórios para a expedição do 

prectório, conforme decisão de fls. 616/616v.

Realizado o pagamento, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161762 Nr: 2712-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, Valdeni 

Alves de Figueiredo, Robson Ney Barcelos Figueiredo, Petrônio Rodrigues 

de Oliveira, Valmir de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Carlo Adriano Vêncio Vaz - OAB:13896/GO, Lais 

Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP, Valdeir Braz Castilho Junior - OAB:31.335/GO

 Vistos.

Diante das frutadas tentativas de citação da parte ré, defiro a citação por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo, fica nomeada a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial.

Após, vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259083 Nr: 12232-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques Figueiredo de Souza, Antonia 

Parreira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT, Jessyca Silsa Sousa - OAB:23909, LEILA 

DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes 

Franco - OAB:MT 3.353

 Ante o exposto, RECEBO a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 9º, 

da Lei de Improbidade Administrativa. Citem-se os requeridos para 

apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil). 

Após, intime-se o Município de Barra do Garças, em conformidade com o 

artigo 17, §3º da Lei 8.429/1992, na pessoa de seu Vice-Prefeito ou 

Procurador Geral, para, querendo, apresentar manifestação.Em 

cumprimento da decisão que determina a baixa na restrição do veículo 

Toyota/Etios SD XLS, via sistema RENAJUD, nos autos apensados 

Códigos nº 270648, procedi com a retirada da constrição.Decorrido o 

prazo acima, diga o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 06 de março de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292729 Nr: 14526-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Regis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Jandir Luiz Rohden, 

Silvio Sousa Figueiredo, Baliza Comércio de Derivados do Petróleo Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DE OLIVIERA 

ROHDEN NOGUEIRA - OAB:16235-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 14526-50.2018.811.0004 – Código: 292729

Vistos.

Tratam-se de embargos de terceiro opostos por Paulo Cesar Regis da 

Silva, em que pleiteia a cessação da restrição de seu veículo nos autos de 

ação civil pública por ato de improbidade (cód. 226700).

É o relatório.

Acerca do pedido de gratuidade da justiça, em que pese o art. 99, §3º, do 

CPC contentar-se com a mera afirmação da parte para poder litigar 

dispensada do recolhimento de custas e despesas processuais, referido 

dispositivo merece releitura à luz da CF, a qual prescreve que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso, hipótese não divisada no caso vertente.

Não bastassem as asserções vagas do pedido de litigar sob o pálio da 

justiça gratuita, sequer foi acostada aos autos declaração de 

hipossuficiência. Aliás, nem mesmo a subscrição do referido documento 

presta-se a atestar a necessidade, devendo a parte colacionar aos autos 

elementos que remetam à comprovação da hipossuficiência. Desse modo, 

indefiro a gratuidade da justiça.

No que tange ao pedido liminar, não há demonstração da probabilidade do 

direito do embargante. Isso porque o reconhecimento de firma do ATPV (fl. 

19) deu-se somente em 11.03.2016, data posterior à propositura da ação 

civil pública por ato de improbidade (cód. 226700), enquanto que a data 

preenchida no documento é 23.09.2013, razão pela qual indefiro a liminar 

vindicada.

Intime-se o embargante a pagar custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação.

No mesmo prazo, deverá o embargante indicar o polo passivo da ação, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201145 Nr: 4461-98.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogamaster Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda, Adelson Ferreira das Neves, Iury da Silva Lisowski, 

João Conceição Neves, Marilha Daniela da Silva Lisowski, Maisa Silva de 

Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Guimarães 

Souza - OAB:25203-O /MT, Keccy Reiny de Olveira Freitas Lopes - 

OAB:MT 24.638, Paulo Eduardo Aquino Dourado - OAB:24082/0-MT, 

Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais 

Oliveira - OAB:GO 34.487

 SENTENÇA

De acordo com a pertição retro, a parte autora manifestou interesse em 

extinguir a presente ação, com base na extinção de certidão de dívida 

ativa contraída pelo executado, em razão deste ter satisfeito 

voluntariamente a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda 

Pública, o que enseja a dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Com custas ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226700 Nr: 6897-93.2016.811.0004
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Municipio 

de Torixoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Silvio Sousa 

Figueiredo, Jandir Luiz Rohden, Baliza Comércio de Derivados do Petróleo 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, 

Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO PRADO - 

OAB:10001 MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Acerca das provas a serem produzidas por meio de depoimentos 

testemunhais e pessoais, defiro a produção e, em atenção ao artigo 357 

do CPC, diante dos fatos articulados, inclusive com apontamentos de 

ausência de ato de improbidade, fixo a controvérsia quanto à existência 

de comportamento improbo dos demandados.Por conseguinte, designo 

audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

02 de junho de 2020, 14h00min (MT).Atentem-se as partes para o 

cumprimento da regra do art. 455 do CPC.Em sendo o caso de aplicar o 

art. 455, §4º do CPC, expeça-se o necessário, inclusive precatória a fim 

de que as testemunhas compareçam neste Juízo da 4ª Vara da Comarca 

de Barra do Garças-MT, se for o caso, devendo as partes, frisa-se, 

diligenciarem em tal propósito, justificando tal proceder pela necessidade 

de otimizar os atos instrutórios e, além disso, buscando conferir duração 

razoável ao feito (CRFB/88, 5º, LXXVIII).Expeça-se o necessário. 

Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 06 de março de 2020.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209495 Nr: 9227-97.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sillas Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, PAULO SILLAS LACERDA, 

para que efetue no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e trinta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte um centavos), referente às custas, e R$ 

148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente 

a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320827 Nr: 13509-42.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias (Prefeito), João Jakson Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:MT 5313-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias impugnar a contestação acostada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321214 Nr: 13682-66.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT, Ines Moraes 

Mesquita Coelho (Prefeita)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Schmitt Schemberg - 

OAB:25.336, Kamila Leite Jayme Lobo - OAB:26.973/MT, Thaís de 

Almeida Vieira - OAB:358.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do (a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321271 Nr: 13715-56.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferencial Locadora de Veículos Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 258/264 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279355 Nr: 6820-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cleia Aires Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Weiman Silva Santos, Romarico Correa da Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:MT 19.899, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - 

OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO VINICIUS 

CAMARGO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

6820-16.2018.811.0004, Protocolo 279355, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198946 Nr: 3083-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 198946

1. Provido parcialmente o recurso de apelação da defesa do acusado 

José Carlos dos Santos pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 292/298), 

foram individualizadas as penas de reclusão e detenção, pelo que a pena 

outrora imposta foi minorada, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão em regime fechado, pelo crime capitulado no art. 121, 

caput, do CP; e, à 01 (um) ano de detenção em regime aberto, pelo delito 

tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003.

2. Ante o exposto e ao trânsito em julgado em 10.02.2019 (fl. 298-v), 

expeça-se guia de execução penal definitiva em conformidade com o 

acordão de fls. 292/298.

3. Após, arquive-se.

Barra do Garças, 09.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 300675 Nr: 2709-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSdOJ, GFNdS, WFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467, 

Kleiver Rodrigo Bueno Dias - OAB:MT 18.132, SIDNEI RODRIGUES 

LIMA - OAB:16.653

 Decisão

Autos de cód. 300675

Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, 

inexistem elementos novos capaz de revogar a decisão que decretou a 

prisão preventiva do réu Bergson Santos de Oliveira Júnior. Além disso, 

persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar, 

salientando a periculosidade em concreto das condutas imputadas aos 

acusados, quais sejam, a premeditação, torpeza, quantidade de golpes 

efetuados contra a vítima, utilização de adolescentes na execução delitiva, 

bem como posterior ocultação do cadáver.

Ademais, a prisão já foi reavaliada em três oportunidades, e inexiste 

circunstância fática, posterior às análises acima, capaz de alterar os 

fundamentos de manutenção da prisão do réu.

Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão 

preventiva dos réus.

Cumpra-se a decisão de fl. 634 em sua totalidade.

Barra do Garças/MT, 09.03.20

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 328808 Nr: 2271-89.2020.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Alexandre Andrade Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Andrade Faria 

Wiezzer - OAB:27021

 Decisão

Autos nº. 2271-89.2020.811.0004- Cód. 328808

1. Relatório

Trata-se de auto de prisão em flagrante contra Guilherme Alexandre 

Andrade Faria, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 

11.343/06. A prisão ocorreu em 21.02.2020.

Em sede de audiência de custódia em plantão judiciário do dia 22.02.2020, 

decisão de fls. 52/53 homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão 

preventiva, com fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP:

 “(...)No caso vertente, compreendo ser necessária a custódia cautelar do 

flagrado, Guilherme Alexandre Andrade Faria, vez que a conduta narrada 

nos autos não se trata de episódio esporádico, pois o flagrado responde 

por tráfico de drogas e condutas afins no processo n. 

9225-88.2019.811.0004. da primeira vara desta comarca, demonstrando 

assim sua personalidade voltada para a prática de atos ilícitos.”

 A defesa técnica constituída, nas fls. 56/65, pleiteia a revogação da 

prisão preventiva e, consequentemente, a liberdade provisória de 

Guilherme Alexandre Andrade Faria. Alega a primariedade do agente, 

ausência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP e fundamentação 

capaz de demonstrar a manutenção da cautelar prisional.

 Nas fls. 66/68, o Ministério Público manifesta pela manutenção da prisão 

preventiva do indiciado. Considera que inexistem fatos novos capazes de 

ensejar a revogação da prisão, bem como a conveniência da instrução 

criminal e insuficiência das medidas elencadas no art. 319 do CPP.

 Vieram os autos conclusos.

 2. Fundamentação

Predicados pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho, constituição de 

família), ou qualquer outro requisito de cunho objetivo ou subjetivo quanto 

às condições pessoais do réu, não devem justificar a desconstituição da 

prisão preventiva, se há outro vetor empírico justificante da cautelaridade 

prisional, como é o caso da reiteração criminosa, já que, como bem 

ressaltou a decisão que converteu o flagrante em preventiva, o flagrado 

responde por tráfico nos autos n. 9225-88.2019.811.0004, cód. 

322348/Primeira Vara Criminal.

 Por indicar a razão da preventiva, a reiteração criminosa, a decisão 

combatida não se mostra genérica.

 Ademais, não foram trazidos pela defesa fatos novos capazes de 

infirmar a fundamentação lançada na decisão de fls. 52/53, em que foi 

decretada a prisão preventiva de Guilherme Alexandre Andrade Faria.

Incabível a substituição da preventiva por outras medidas cautelares não 

prisionais, eis que, conforme evidenciado na decisão de fls. 52/53, os 

requisitos da preventiva se mantém hígidos.

Nesta senda:

“[...] 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à 

situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, 

não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares 

alternativas à prisão. [...].” (RHC 109.405/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Assim, inexistindo ocorrência de fatos supervenientes que alterem as 

condições fáticas e jurídicas ou fator relevante gerador da segregação 

não mais subsista, esta deve ser mantida.

 3. Dispositivo

a) Indefiro o pleito defensivo, acompanhando o posicionamento ministerial;

 b) Aguarde-se a oferta da denúncia para análise dos requisitos de 

recebimento.

Barra do Garças, 09.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 310778 Nr: 8345-96.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos de cód. 310778

Trata-se de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra Alex 

Sandro Pereira Brito, nascido em 16.12.1978, filho de Antônio Camargo 

Brito e Nivair Pereira Brito, condenado como incurso no art. 33, caput, da 

Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, 

e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa.
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Na decisão de fl. 164 houve o recebimento do recurso de apelação.

 Razões recursais presentes nas fls. 174/195.

 Contrarrazões ministeriais acostadas nas fls. 196/208.

 Nas fls. 167/170 a defesa técnica constituída requer o deferimento da 

prisão domiciliar, com base em suposta moléstia grave suportada pelo réu 

Alex Sandro Pereira Brito, nos termos do art. 117, II da LEP.

 O Ministério Público, na fl. 209, requer a realização de perícia médica pela 

equipe da Cadeia Pública, a fim de atestar a real situação de sua saúde e 

averiguar se a eventual enfermidade o impede de permanecer segregado.

 Neste sentido, considerando que a documentação apresentada nas fls. 

171/172 é incapaz de demonstrar a impossibilidade de tratamento nas 

dependências carcerárias, requisito ao médico da Cadeia Pública local 

para que, no prazo de 03 (três) dias, realize perícia no reeducando Alex 

Sandro Pereira Brito a fim de atestar se sua condição de saúde impede a 

permanência na cadeia.

 Determino o desentranhamento das peças relativas ao pleito de prisão 

domiciliar de fls. 167/173, e autuação na forma incidental, juntamente com 

o parecer ministerial de fl. 209 e cópia da presente decisão, para posterior 

análise do relatório médico requisitado supra.

 Cumpra-se a remessa destes autos ao E. TJMT, para o regular andamento 

recursal, conforme determinação na decisão de fl. 164.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 09.03.2020

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 317792 Nr: 12062-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheniffer Gomes Rocha, Henrique Miguel 

Gattass de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 Decisão

Autos de cód. 317792

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados Henrique Miguel Gattas de Sá, nascido em 28.06.1999, filho de 

Ronan Fernandes Cícero de Sá e de Carla Alessandra Gattas do Amaral 

de Sá, e Jheniffer Gomes Rocha, nascida em 06.07.1999, filha de Lucilene 

Gomes Rocha, incursos, em tese, na figura típica do art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90.

Os acusados foram presos em flagrante em 11.09.2019, em sede de 

audiência de custódia o flagrante foi homologado e convertido em prisão 

preventiva para ambos os flagrados (fl. 66).

Recebida denúncia em 09.01.2020 (fls. 120/121). Foi designada audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26.03.2020 (fl. 147).

Interposto Habeas Corpus em favor de Henrique Miguel Gattas de Sá, foi 

concedido o pedido liminar de soltura.

Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, 

inexistem elementos novos capaz de revogar a decisão que decretou a 

prisão preventiva da ré Jheniffer Gomes Rocha. Além disso, persistem os 

elementos concretos que justificaram a segregação cautelar, com ênfase 

na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos no momento do 

flagrante, bem como a reiteração delitiva.

Ademais, vale ressaltar que a prisão domiciliar foi analisada e devidamente 

afastada em audiência de custódia, e inexiste circunstância fática, 

posterior à análise acima, capaz de alterar os fundamentos que manteve a 

prisão da ré.

Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão 

preventiva da ré.

Aguarde-se a realização da audiência. Cumpra-se.

Barra do Garças, 09.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 321247 Nr: 13700-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Rosa dos Santos, Paulo Vitor 

Carrijo Pimentel, Donizete Alves dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Termo de Assentada

 Autos de cód. 321247 / Autos de cód. 328538

 Em 10.03.2020, às 13hrs30min (MT), na sala de audiência, presente a 

MM.° Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, o Defensor Público Leonardo Jacometti de 

Oliveira e a advogada Silvana Paula Gomes (OAB/GO- 37.682) pela 

defesa de Pablo Henrique Rosa dos Santos. Diante da presença de todas 

as testemunhas e do corréu Paulo Vitor Carrijo Pimentel, foi antecipada a 

audiência de instrução e julgamente dos autos de cód. 328538 para esta 

oportunidade, em atenção a conveniência da intrução processual, com a 

devida anuência da defesa de todos os acusados. Realizado o pregão. 

Registra-se a presença dos acadêmicos de direito: Marcos Juliano 

Nascimento de Paula, Daniel Lages Viana, Walisson de Souza Santos e 

Pedro Henrique Fante Cruz. Presentes os réus. Presentes todas as 

testemunhas que foram ouvidas e assinaram o termo de oitivas. A defesa 

técnica dispensou a oitiva das testemunhas Maria do Socorro, Valéria 

Abreu Rosa e Carine Ferreira Rosa. Após, o MM Juiz decidiu: “1. 

Determino que os autos cód. 321247 e cód. 328538 sejam apensados. 2. 

Após, vistas às partes para alegações finais.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9534 Nr: 1350-73.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara de Paula Fernandes 

- OAB:9.969

 Decisão

Autos de n. 1350-73.1996.8.11.0004 (cód. 9534)

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

José Antônio de Souza, nascido em 19.03.1954, filho de Benedito Paulo de 

Souza e Margarida de Souza, imputando-lhe a prática do delito descrito no 

art. 121, § 2°, inc. IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 01.04.1992 (fl. 02).

Não tendo o réu comparecido ao seu interrogatório, nem tendo se 

apresentado ao chamado judicial, foi decretada a sua revelia (fl. 51/v).

 Pronunciado em 21.08.2001 (fls. 117/122), foi comunicada a prisão do réu 

em 05.12.2019, sendo expedida carta precatória ao juízo de 

Natividade/TO, com a finalidade de regularizar a prisão e intimar o réu 

quanto à pronúncia.

Por meio de defesa técnica constituída, o réu postulou pela concessão de 

liberdade provisória (fls. 164/172), com parecer ministerial pelo 

indeferimento do pedido (fls. 203/204).

Em decisão prolatada no dia 21.01.2020 (fls. 212/214), o pleito defensivo 

foi indeferido, com o fundamento na gravidade em concreto do fato e na 

evasão do distrito da culpa.

Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, 

inexistem elementos novos capaz de revogar a decisão que decretou a 

prisão preventiva do réu. Além disso, persistem os elementos concretos 

que justificaram a segregação cautelar.

Ademais, conforme exposto acima, a prisão já foi reavaliada em data 

recente, e inexiste circunstância fática, posterior à análise acima, capaz 

de alterar os fundamentos que manteve a prisão do réu.

Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão 

preventiva do réu.

Devolvida a precatória com diligência positiva, o prazo da decisão de 

pronúncia transcorreu in albis. Assim, vistas às partes para fins do art. 

422, do CPP.

Solicite-se informações do juízo de Natividade/TO, acerca do 

recambiamento do acusado.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 10.03.20

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 310078 Nr: 7962-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Assis Oliveira, Weverson Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 "(...) 4.Dispositivo a)Decreto a prisão preventiva do acusado Gustavo 

Assis Oliveira; b)Expeça-se mandado de prisão, com validade até 

15.05.2039; c)Notificação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, o réu 

Gustavo Assis Oliveira;d) Intime-se o causídico Gilmar Moura do 

Nascimento, OAB/MT 19048 (fl. 53), diante da nomeação apud acta, para 

apresentar resposta à acusação em favor de Weverson Pereira da Silva; 

e)Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 4.3.2020. Douglas 

Bernardes Romão. Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220783 Nr: 3285-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rocha Matos, Maxmeliano de Sousa Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 Sentença

Autos de cód. 220783

1) Diante do princípio do acusatório, utilizo a pretensão ministerial pela 

impronúncia (fls. 171-174) como ratio decidendu e argumentatio per 

relationem, para impronunciar o réu

2) Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 05.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 3564-46.2010.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Silva Alves, Mário Augusto de 

Oliveira, Jefferson Vieira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 98555

1. Provido parcialmente o recurso de apelação da defesa do acusado 

Renato da Silva Alves pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 500-v/508), 

reconhecido o privilégio, a pena outrora imposta foi minorada, fixando-a 

em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem 

como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

2. Ante o exposto e ao trânsito em julgado em 09.12.2019 (fl. 507-v), 

expeça-se guia de execução penal definitiva em conformidade com o 

acordão de fls. 500-v/508.

3. Após, arquive-se.

Barra do Garças, 05.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178235 Nr: 80-81.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Celestino Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, ADAILTON CELESTINO 

VASCONCELOS, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento das custas referente à Tabela C, no valor de R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Após a efetivação do depósito, deverá 

protocolizar o comprovante de pagamento no Protocolo Geral do Fórum 

desta Comarca, endereçando-a para a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 250559 Nr: 6626-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Alves de Almeida, Leonardo de Souza 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 250559

1) Ante certidão de fl. 278, intime-se pessoalmente o réu Leonardo de 

Sousa Vieira para apresentar alegações, sob pena de multa prevista no 

art. 265, CPP.

 2) Simultaneamente, vistas à Defensoria Pública para alegações finais 

quanto à acusada Ana Carolina de Jesus P. S. Scotton.

Barra do Garças, 09.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 306187 Nr: 5709-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Oliveira dos Santos, Sara Cristina 

Dias Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 306187

 1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados, Sara Cristina Dias Figueiredo, nascida em 03.08.1992, filha de 

Mário Sérgio Pereira Figueiredo e de Valdivina Lardes Dias, e Washington 

Oliveira dos Santos, nascido em 04.05.1999, filho de Cleidimar Oliveira dos 

Santos, incursos, em tese, no art. 33, caput da Lei n°11.343/06.

Os acusados foram presos em flagrante delito em 27.11.2018 (fl. 02).

Em sede de audiência de custódia o flagrante foi relaxado (fl. 69).

Determinada a notificação dos acusados (fl. 105), a ré Sara Cristina Dias 

Figueiredo foi notificada e apresentou defesa prévia (fl. 110). De outra 

banda, o acusado Washington Oliveira dos Santos não foi localizado (fl. 

109). Expedida carta precatória para a comarca de Rio Verde/GO (fls. 

116/117), atendendo o parecer ministerial (fls. 114/115).

Frustrada a notificação via precatória, foi determinado seu cumprimento 

pela via editalícia (fl. 73).

Transcorrido o prazo in albis, vieram os autos conclusos.

 2) Da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
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 O acusado Washington Oliveira dos Santos foi notificado por edital para 

apresentar defesa prévia e não o fez. Assim, com fulcro no art. 366 do 

CPP, faz-se necessária a suspensão do processo, bem como do curso do 

prazo prescricional até 26.11.2038 por inteligência da Súmula nº 415 do 

STJ.

Ademais, diante da redação atual do art. 282, §4º, do CPP incluída pela Lei 

13.689/19, necessária manifestação do Ministério Público e da Defensoria 

Pública para se posicionarem quanto à possibilidade de instrução cautelar 

dos presentes autos e/ou prisão cautelar do acusado Washington Oliveira 

dos Santos.

Por fim, ante a citação por edital sem resposta, determino a cisão dos 

autos quanto ao réu Washington Oliveira dos Santos.

3) Da resposta à acusação de Sara Cristina Dias Figueiredo

 Diante da resposta à acusação (fl. 110), que não alegou matérias de fato, 

preliminares, justificações e nem apresentou documentos novos, a 

denúncia deve ser recebida.

4) Dispositivo

a) Declaro a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na 

forma do 366 do CPP para até 26.11.2038, em relação ao réu Washington 

Oliveira dos Santos;

 b) Vistas ao Ministério Público e, após, Defensoria Pública, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifestem quanto à necessidade de 

instrução e prisão cautelares.

c) Recebo a denúncia em face de Sara Cristina Dias Figueiredo e designo 

audiência para o dia 21.05.2020, às 15:00h (MT);

d) Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 9.3.2020

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 296075 Nr: 220-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Godoy - OAB:OAB/MS 

11.828

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, em razão deste 

Magistrado cumular as Comarcas de Novo São Joaquim-MT e 

Campinápolis-MT e considerando também a impossibilidade do Ministério 

Público comparecer em algumas das datas aprazadas, também em razão 

de cumulação do presentante do referido órgão, cancelo a audiência 

anteriormente aprazada.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Após, venham-me os autos conclusos para redesignação de nova data.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 267194 Nr: 17471-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weldes Jales Faria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARROSO DE 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.394/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 16h45min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE CITAÇÃO para o(s) réu(s).

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 15 de janeiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

WELDES JALES FARIA DA SILVA, CPF: 995.532.601-87, Endereço: 

Avenida Padre Bruno Mariano, S/N, bairro São José, General Carneiro/MT, 

CEP: 78620-000.

2) Testemunha(s):

 Policial Militar ORLANDO JUNIOR FERREIRA.

Policial Militar ALEX GOMES BARBOSA.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 233028 Nr: 11239-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

 Vistos.

1 – Designo audiência de continuação para o dia 10 de março de 2020, às 

16h00min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE CITAÇÃO para o(s) réu(s).

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 15 de janeiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser intimado da audiência:

JOÃO BATISTA ALVES BORBA, CPF: 871.846.991-49, Endereço: Rua das 

Hortências, N° 1108, bairro Anchieta, Barra do Garças/MT, CEP: 

78600-000, telefone: 66 99988-0459.

2) Testemunha(s):

 Policial Militar WELLIGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 174845 Nr: 8369-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Vistos.

1 – Designo continuação para o dia 24 de março de 2020, às 13h30min 

(horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE CITAÇÃO para o(s) réu(s).

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser intimado:

WELLINGTON SILVA ARAÚJO, RG: 2.599.649-5, endereço: Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida, à margem direita do Córrego Fogaça, Zona 

Rural, Araguaiana/MT, complemento: Propriedade Sr. Amadeu de Carvalho. 

Ao chegar na Fazenda Marca, seguir por mais 40 Km até chegar na placa 

da Fazenda Lambari, seguir por mais 800 metros até a placa da Fazenda 

Santo Antônio, entrar a direita, chegando em seguida à Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida.

2) Testemunha(s):

 WALISON CASTRO DE SOUSA, Endereço: Rua Castelo Branco, S/N, em 

frente a rotatória do Bairro Novo Horizonte, Barra do Garças/MT, CEP: 

78600-000, complemento: Casa pertence ao irmão da testemunha, Sr. 

Satiro Castro de Sousa), Telefone: 66 99245-7028 e 66 99601-1198.

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS, Endereço: Rua G, N° 584, próximo 

ao Bar Bin House, bairro Vila Maria, Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 46866 Nr: 238-54.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniel Antônio Corte, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - OAB:3079-A / 71.241

 Vistos.

O feito encontrava-se arquivado.

Informação de que a guia de execução de pena foi remetida ao Juízo das 

Execuções Penais de Cuiabá (Código 331437).

O reeducando peticionou pelo desarquivamento do feito e para que este 

Juízo solicite informações acerca do cumprimento da pena ao Juízo 

supramencionado.

Parecer Ministerial contrário.

Pois bem.

 Inexiste razão que impeça o requerente de obter as informações que 

pleiteia diretamente do Juízo em questão, motivo pelo qual indefiro seu 

pedido.

Não havendo mais pendências, arquivem-se.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 240631 Nr: 16764-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT, 

Jefferson Oliveira Costa - OAB:21242/O/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de abril de 2020, às 15h15min, conforme dispõe o 

artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 LUCIANO ALVES DE SOUSA, filho de Marinho Alves de Oliveira e Edna 

Maria de Souza. Endereço: Rua 24, n. 23, bairro Ouro Fino, município de 

Barra do Garças, fone 9252-9250/ 99210-4842.

2) Testemunha(s):

 PM RONAN DE SOUSA TOLETO;

PM ELIEL FRANCISCO DIAS NEVES;

ANA FLÁVIA DE SOUZA PIRES. Endereço: Rua Liberdade, n. 2941, Barra 

Serra Dourada, município de Barra do Garças, fone 66 99219-2026.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 175813 Nr: 9648-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkinson Evilásio Sales Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

Homologo a oitiva da vítima Valdeneide Resende de Sousa.

Designo audiência de continuação para o dia 27 de abril de 2020, às 

14h15min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Intime-se a defesa para que informe endereço atualizado das testemunhas 

arroladas às fls. 151 no prazo de 10 dias, tendo em vista que não as 

mesmas não foram localizadas no endereço informado.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado: WILKINSON EVILÁSIO SALES, CPF: 

023.361.431-19, Endereço: Avenida Cristino Cortes, N°979 ou 1140, Setor 

Dermat, Barra do Garças/MT.

2) Vítima(s):
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 TATIANE ALVES PERES, RG: 1478451-3 SSP/MT, CPF: 693.595.041-49, 

endereço: Rua E (Moreira Cabral), distribuidora Nova Era esquina com rua 

sem dominação, sentido Centro/Sollar Ville, apartamento 03, Bairro Cidade 

Universitária, Barra do Garças/MT, fone 66 98412-7800 ou 98449-2575.

3) Testemunha(s):

 HIGOR DE SOUZA XAVIER, endereço: rua 28, n.200, bairro Ouro Fino, 

Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000, telefone: (66) 99240-8271.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 213621 Nr: 11655-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxwell Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 7 de ABRIL de 2020, às 17h15min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunhas e interrogatório dos 

réus;

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu (s) a ser interrogado:

 MAXWELL LOPES DE SOUZA, CPF: 710.437.991-68, filho de Maria 

Aparecida Lopes. Endereço: Rua São Sebastião, 25, bairro Joao Jose de 

Farias, Bom Jardim de Goiás/GO. 64 99643-3514.

2) Testemunha(s):

 PM ALBERTO CAVALCANTE RUFINO

PM WELLANQUELSON DA COSTA BARROS

SILAS ALVARENGA DOS SANTOS, CPF: 485.575.361-00, endereço: 

Fazenda Matinha Alto da Serra, Bom Jardim de Goiás/GO, fone 64 

99949-4147;

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 303825 Nr: 4414-85.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Lange

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:MT17816

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunha para o dia 17/03/2020, às 

13h10min (horário do MT),

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

SD PM BARROS.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 305215 Nr: 5158-80.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Concolato Ricatto - 

OAB:OAB/PR 75.928, Luiz Carlos Ricatto - OAB:OAB/PR 15.031

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

 Designo audiência para oitiva de testemunha para o dia 6 de ABRIL de 

2020, às 16h00min (Horário de Mato Grosso).

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar.

 Após, devolva com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

 1) Testemunha:

ANDRE DA SILVA LOPES, CPF: 053.189.651-05, Filiação: Agnaldo Lucio 

Lopes e Aparecida de Fatima Silva, Endereço: Rua Pedro Celestino, s/n, 

Centro, Ribeirãozinho/MT, telefone: 99689-7528

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 305417 Nr: 5294-77.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscilla Gabriella Bezerra - 

OAB:23.381

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunha para o dia 10/03/2020, às 

16h15min,
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3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

LUCIANO PEDRO DE BRITO, podendo ser localizado no Ibama de Barra do 

Garças.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 302213 Nr: 3507-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Rodrigues de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201/MT

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 25/03/2020, às 

17h00min,

3 – Serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o(s) 

réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 JANIO RODRIGUES DE FRANÇA, filho de Antônio Rodrigues de França e 

Maria José Ferreira, podendo ser localizado na Rua Vaticano, n. 2021, 

bairro Nova Barra, Barra do Garças/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 285134 Nr: 10170-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:5876/MT, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - 

OAB:25.467

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

SAMUEL SILVA NASCIMENTO, filho de Raimunda Nonato Silva Nascimento 

e João Carvalho Nascimento. Endereço: Rua 23, Qd 49, n. 167, bairro Ouro 

Fino, Cidade: Barra do Garças-MT – Endereço Comercial: Luma Motos.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 276389 Nr: 5015-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

MARIA DA SILVA PEREIRA, filha de Dominga Rodrigues da Silva e José 

Moreira da Silva, data de nascimento: 24/05/1954, Telefone 66-9233-5906, 

Endereço: Rua Cristovão de Jesus, Qd.140, Ao Lado da Padaria Bom 

Preço, Bairro: São José, Cidade: Barra do Garças -. 9233-5906-MT, CEP: 

78600000.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 317263 Nr: 11805-91.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Kaminski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:OAB/MT 5347-B, Vanderson Pauli - OAB:OAB-MT 

13.534

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

27/03/2020, às 15h20min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM LAZARO FRANSCISCO GOUVEIA DE SOUZA.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 295426 Nr: 16212-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Kunzler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

20/03/2020, às 12h45min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

IPC MANOEL DE JESUS FEITOSA DOS SANTOS;

RAYANE DOS SANTOS TELES, filha de Patrícia Pereira dos Santos e Gndo 

dos Santos Teles. Endereço: Rua São Sebastião, n. 183, bairro São 

Sebastião, Cidade de Barra do Garças, fone 66 3406-1310/ 99209-5814/ 

99202-7855.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 296075 Nr: 220-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Godoy - OAB:OAB/MS 

11.828

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

27/03/2020, às 14h30min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

JOSÉ LUIZ SANTOS, filha de Wilson da Conceição Santos e Maria Pereira 

Santos. Endereço: Avenida Universitária, n. 176, bairro Centro, cidade de 

Barra do Garças/MT.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 297417 Nr: 950-53.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Parana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odgair Barile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Bokorny Fernandes - 

OAB:OAB-PR 15.467

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

27/03/2020, às 14h10min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

NILSON TAVARES, residente na Rua Travessa Jardim, n. 220, Jardim 

Pitaluga, cidade de Barra do Garças/MT.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 301566 Nr: 3151-18.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altivo Mendes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para interrogatório do(s) réu(s) para o dia 

27/03/2020, às 13h00min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

1) Réu(s):

 ALTIVO MENDES VIEIRA, filho de José Mendes Vieira e Mafalda Camargo 

Mendes. Endereço: Rua 31 de Março, n. 187, Vila Santo Antônio, Barra do 

Garças/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 304531 Nr: 4787-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pereira da Silva, Maria de Jesus Silva 
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Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oziel Catarino 

Bomdespacho Farias - OAB:OAB/MT 4691

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para interrogatório do(s) réu(s) para o dia 

27/03/2020, às 12h30min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

1) Réu(s):

 PAULO PEREIRA DA SILVA, filho de Maria Ribeiro da Silva e Inácio Pereira 

da Silva. Endereço: Rua Tocantins, n. 2000, Jardim Amazônia, Cidade de 

Barra do Garças/MT. Complemento: Rua Purus, n. 1640, Bairro BNH, 

Cidade de Barra do Garças;

MARIA DE JESUS SILVA ARAÚJO. Endereço: Rua A, Qd 03, n. 200, Jardim 

Araguaia, Cidade de Barra do Garças/MT.

 Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 307978 Nr: 6791-29.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Paiva da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DE CASTRO 

SILVA - OAB:GO38383

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

20/03/2020, às 16h05min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

RAIMUNDA GAMA SANTOS, podendo ser localizada na Rua Rio Negro, n. 

2850, Bairro BNH, Cidade de Barra do Garças.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 309637 Nr: 7707-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Jorge Andrzegewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

20/03/2020, às 13h20min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

SIDIVAN APARECIDO RESENTE, podendo ser localizado no IBAMA;

SANDRO BENEVIDES DO CARMO, podendo ser localizado no IBAMA.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 231600 Nr: 10170-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes, ANTONIO LUIZ GUIMARÃES, 

José Ribeiro de Castro, Wilhomar Francisco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, 

Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349, RAFAEL 

CARDOSO DE MORAES - OAB:15294MT/35386GO, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5 – Por não se adequar aos requisitos impostos pelo artigo 89 da Lei 

9.099/95, deixo de designar a proposta de Suspensão Condicional do 

Processo para o réu Claudecy Nunes, sendo dada a devida continuidade 

na instrução do processo a fim de que seja marcada audiência de 

instrução e julgamento em momento oportuno após a realização desta 

proposta de suspensão condicional para os outros réus.

6- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

WILHOMAR FRANCISCO RIBEIRO, CPF: 977600211-00, Filiação: Valdivino 

Efigênio Ribeiro e Luciene Francisco Ribeiro, Endereço: Rua Dr. Mário 

Corrêa, S/N°, bairro Centro, em frente ao Almoxarifado, Ribeirãozinho/MT, 

Telefone: 66 99977-8717.

ANTONIO LUIZ GUIMARÃES, CPF: 385899151-15, Filiação: José Carneiro 

Sobrinho e Odete Luiza Carneiro, Endereço: Fazenda Cabruana, Km 18, 

Zona Rural de Torixoréu/MT, Telefone: 66 99262-6264, complemento: 

Gerente da Fazenda.

JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, Filiação: Maria Ribeiro de Castro e Aldegundes 

de Sousa Castro, Endereço: Fazenda Santa Luzia, Km 23, Zona rural de 

Torixoréu/MT, telefone: 66 99632-9034.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 194063 Nr: 13135-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Deibde Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da silva Castilho - 

OAB:, MYKE BRENDON BORGES - OAB:21.498/MT

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

DANIEL DEIBDE COSTA, Filiação: Aleci José dos Reis e Adevaldo 

Inocencio Costa, CPF: 03861190150, Endereço: Rua 402, Quadra 0, lote 

05, N° 261, Setor Aeroporto, ao lado do CDL, em Aragarças/GO, CEP: 

76240-000, Telefone: 66 99237-2008.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 198495 Nr: 2797-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Luan Oliveira de Siqueira, Sylas Lohran 

Alves de Souza, Luan Vila Nova Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 

136.343

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min, para a realização de audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

DAVID LUAN OLIVEIRA DE SIQUEIRA, CPF: 00485402181, Filiação: 

Rosimar Ataide de Oliveira e Edson Garcia de Siqueira, Endereço: Avenida 

Ministro João Alberto, N° 751, bairro Centro, Aragarças/GO, Telefone: 

99201-0280 / 99213-2979.

SYLAS LOHRAN ALVES DE SOUZA, CPF: 05994318140, Filiação: Nilva 

Alves dos Santos e Silas Borges de Souza, Endereço: Rua Delvita Galvão, 

Chácara Recanto Alegre, atrás da Coca-cola, bairro Nova Barra / Jardim 

Ouro Fino, Barra do Garças/MT, Telefone: 66 99292-4331.

LUAN VILA NOVA ALVES, CPF: 03700948166, Filiação: Elza Vila Nova 

Alves e Lázaro Ada Silva Alves, Endereço: Rua Progresso, N° 70, bairro 

Centro, Aragarças/GO, Telefone: 66 99228-6528.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 322204 Nr: 14136-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva de testemunha para o dia 12/03/2020, às 

12h30min (horário do MT),

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

CORACI FRANCISCA DA SILVA, funcionária pública municipal, residente 

na Rua São Benedito, n. 936, Bairro São Benedito, Barra do Garças.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 320800 Nr: 13488-66.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Magalhães Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE MIRATAN BORGES - 

OAB:8.402

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

27/03/2020, às 15h30min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM CÍCERO ROBERTO DO NASCIMENTO.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 295799 Nr: 40-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Pereira Inez de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948/B

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 

27/03/2020, às 13h30min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

MANOEL ALMEIDA DIAS, podendo ser localizada na Rua Waldir Rabulo, n. 

980, cidade de Barra do Garças/MT.

Advertência:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 309016 Nr: 7391-50.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Arantes Zago - 

OAB:OAB-GO 53004

 Vistos.

1 – Cumpra-se na forma deprecada.

2 – Designo audiência para interrogatório do(s) réu(s) para o dia 

20/03/2020, às 15h55min (horário do MT).

3 – Serve a presente decisão como:

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 4 – Após, devolva com nossas homenagens.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

1) Réu(s):

 PAULO HENRIQUE PARRALEGO DE CARVALHO, filho de Jairo Alves de 

Carvalho e Regina Celia Parralego. Endereço: Rua Germano Bezerra, n. 

434, bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observação: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322678 Nr: 14378-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o Dr. VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267703 Nr: 17824-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC, DADdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 CERTIFICO e dou fé que, em cumprimento ao disposto na Seção 10, art. 

431, CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Dr. Blainy 

Danilo Matos Barbosa, para devolver o presente feito em cartório, no 

prazo de 02 (dois) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 224695 Nr: 5723-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Termo de Audiência de Instrução e Julgamento

Data: 10 de março de 2020 – Horário: 17:00 Código: 224695

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência com as formalidades legais o MPE pediu a 

decretação da revelia do réu.

 DELIBERAÇÕES

Decreto a revelia do réu.

Determino que o advogado do réu, com procuração às fls. 44 dos autos 

seja cadastrado para que seja devidamente intimado, afinal verificando o 

sistema Apolo nota-se que ele não foi devidamente intimado para a 

presente solenidade.

 Tendo em vista que o advogado do réu não foi intimado, redesigno 

audiência para o dia 23 de junho de 2020, às 12h30min (Horário de MT).

 No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 Sai o MP intimado.

Intime-se a defesa, via DJE.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

João Batista de Oliveira

Promotor de Justiça

Pessoas a serem intimadas:

1) Testemunha(s):

 PM LEO PEDRO BARBOSA LOPES.

PM MARIUZAN SOARES CARDOSO.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 238866 Nr: 15381-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Damas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Audiência de Instrução e Julgamento

Data: 10 de março de 2020 – Horário: 16:51 Código: 238866

OCORRÊNCIAS

Tendo em vista a não apresentação dos policiais militares, o MPE solicitou 

a redesignação da presente solenidade.

 DELIBERAÇÕES

Tendo em vista que o advogado do réu não foi intimado, redesigno 

audiência para o dia 22 de junho de 2020, às 12h30min (Horário de MT).

 No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

As partes saem intimadas, bem como o réu.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

João Batista de Oliveira

Promotor de Justiça

Nathayne Ferreira Rodrigues

Advogada

João Damas de Oliveira

 Réu

Pessoas a serem intimadas:

1) Testemunha(s):

 Kaíme Costa Fonseca - PM

 Andresa Luz Sousa - PM

 Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 285447 Nr: 10348-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

Compulsando os autos não localizei certidão acerca de recebimento de 

bens, assim devolvo os autos para a secretaria para que complemente a 

informação de fls. 168 indicando o local em que consta que foi recebido a 

substância entorpecente alegada.

Saliento que causa estranheza ao juízo a aludida certificação (fls. 168), 

tendo em vista o disposto no art. 50, 4º da Lei 11.343/2006.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 190955 Nr: 11000-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvimar de Oliveira Moura Junior, Rafael Rocha 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718, Maxsuel Valadão Andrade - OAB:OAB/MT-17296/0, 

Vinicius Silva Pinheiro - OAB:41.764

 Vistos.

Considerando a existência de bens apreendidos nos autos, aplicável o 

artigo 123 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Diante do exposto, após a certificação retro mencionada, determino que 

se proceda no âmbito da Diretoria do Foro a avaliação e o posterior leilão 

do(s) objeto(s) listado(s) na certidão anteriormente juntada aos autos, 

desde que ele(s) possua(m) valor econômico.

 Ressalto que eventual quantia apurada no leilão deverá ser depositada a 

disposição do juízo de ausentes.

 Constatada sua inservibilidade econômica, desde já fica autorizado o 

devido descarte, sendo que tal fato deverá ser posteriormente 

comunicado nestes autos.

 P. I.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 238582 Nr: 15198-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de maio de 2020, às 13h15min, conforme dispõe 

o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 10 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Ré a ser interrogada:

 ANDRESSA ALVES DE SOUSA, filha de Gilmar Alves Pereira e Eliane 

Vieira de Sousa. Endereço: BR MT 100 (Chácara que trabalha com 

mármore), próximo ao pesque e pague saída para Araguaiana/MT, fone 66 

99246-0889 / 99224-8894 (mãe).

2) Vítima(s):

 CELES BATISTA DA SILVA, filho de Maria Auxiliadora Batista da Silva. 

Endereço: Rua 26, n. 52, Vila Santo Antônio, Barra do Garças/MT, fone 66 

99242-4724.

3) Testemunha(s):

 PM WEVERTON LACERDA CUNHA;

PM LUKAS GOMES MARQUES.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR NASIH AZANKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000556-92.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SAMIR NASIH 

AZANKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MON SUCRE CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000557-77.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JUVENIL 

LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD POLO PASSIVO: MON 

SUCRE CONFECCOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIS TRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000558-62.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CLADIS TRES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO 

RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GATO MIA CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000559-47.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JUVENIL 

LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD POLO PASSIVO: GATO 

MIA CONFECCOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

MARIOZAN CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000560-32.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAIANE 

CRISTINA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 29/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXOTO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000561-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GERLANNY 

LAPORTE SIQUEIRA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD POLO PASSIVO: 

PEIXOTO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROBERTO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES OAB - MT26189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO ALVES DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000562-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SILVIO ROBERTO 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEVEN JHONES RODRIGUES 

MARQUES POLO PASSIVO: ANISIO ALVES DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIA COSTA MOURA OAB - MT26999/O (ADVOGADO(A))

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PANAMERICANO DE EDUCACAO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000564-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NATHANIA 

OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY LORRAINE 

RODRIGUES DE SOUZA, ROGERIA COSTA MOURA POLO PASSIVO: 

INSTITUTO PANAMERICANO DE EDUCACAO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 04/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO LOPES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-54.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DANILLO 

FERNANDO LOPES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE 

REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-24.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO OAB - MT0017542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KATUMI MORIKAWA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000567-24.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ROBSON 

ADRIANO MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

ADRIANO MACHADO POLO PASSIVO: MARGARIDA KATUMI MORIKAWA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002052-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INGRACINHA BRITO DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

LEINER DIAS PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

01- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando útil a utilização 

do sistema Renajud, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de 

bens do devedor. Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão 

civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens 

passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito 

judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas 

para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida, observando o que preconiza 

os artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 02- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 03- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 

52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 04- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 05- Existindo bens gravados 

de ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 06- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do 

CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 07- 

Intime-se. 08- Expeça-se o necessário. 09- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE JESUS MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 
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Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002591-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE NOGUEIRA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DIAS BARBOSA (EXECUTADO)

G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE FERREIRA DUQUE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000436-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JORCELINO JOSÉ SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Acolho a justificativa apresentada pela parte autora. 2. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando-se as partes. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-05.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000294-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE DOS SANTOS LESSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIATAN BRANDÃO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise dos autos, verifica-se que o feito em tela não tem sua 

competência abarcada por este juizado especial, nos termos do art. 3º, § 

2° da Lei nº 9.099/99. 2- Sendo assim, DETERMINO sejam remetidos os 

autos para o distribuidor para que redistribua o processo para a vara 

competente. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se, com URGÊNCIA, promovendo as 

baixas e anotações necessárias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ESTEVES SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em cumprimento ao Provimento N.º 02/2009-CGJ, DEFIRO o pedido de 

restituição, devendo a Secretaria proceder conforme exposto no item 

5.9.5.2, eis porque DETERMINO expedição de ofício ao Departamento de 

Controle e Arrecadação FUNAJURIS, para que seja efetuada a restituição 

dos valores pagos a titulo de preparo recursal, informando os dados do 

recorrente contidos em petitório acostado aos autos, onde deverá ser 

creditado o valor a ser restituído. 2- Atente-se a Secretaria para as 

exigências contidas no item 5.9.5.3 do referido provimento, expedindo-se 

o necessário. 3- Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001719-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAR FERNANDO BECKMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA JOYCE MARTINS CARVALHO OAB - MT26286/O (ADVOGADO(A))

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/GO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEISE ELISA PEREIRA OAB - GO21380 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Razão assiste a requerida eis porque, em retificação ao despacho 

anteriormente exarado, verificando que o valor executado se insere no 

conceito de pequeno valor, não havendo como se olvidar do que 

preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com 

o advento da Lei nº 10.259/2001 as obrigações de pequeno valor 

passaram a ser definidas - para fins do indigitado art. 100, § 3º - pelo 

mesmo parâmetro estabelecido como limite para a competência dos 

Juizados Especiais Federais (60 salários mínimos), razão pela qual 

DETERMINO a escrivania que expeça oficio requisitório de pequeno valor, 

observando as instruções normativas e os formulários emanados pelo 

Tribunal de Justiça competente. 2- Antes da expedição do ofício acima, 

deverá a Fazenda Pública ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001087-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000587-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO ABSALAO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA C ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

01- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 02- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 03- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 04- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 05- Existindo bens gravados 

de ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 06- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do 

CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 07- 

Intime-se. 08- Expeça-se o necessário. 09- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002371-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO VINICIUS CASTRO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 
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penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000273-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA CAVALCANTE RUFINO FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CRISTINA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

01- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando frutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção do veículo HONDA C100 BIZ ES, 

PLACA JZM4286, de propriedade da devedora. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do Diploma 

Processual Civil. 02- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 03- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 04- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 05- Existindo bens gravados 

de ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 06- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do 

CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 07- 

Intime-se. 08- Expeça-se o necessário. 09- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ELMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca do cumprimento 

da condenação no prazo de 10 (dez) dias. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma vez prejudicada a audiência por ausência de citação da parte 

requerida Hellen Kellen Oliveira Machado, DETERMINO à Secretaria que 

redesigne audiência de tentativa de conciliação e proceda à citação da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, III, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 4- 

Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise dos autos, verifica-se que o feito em tela não tem sua 

competência abarcada por este juizado especial, nos termos do art. 3º, da 

Lei nº 9.099/99 visto que o valor da causa em questão, excede alçada 

deste juízo. 2- Sendo assim, DETERMINO sejam remetidos os autos para o 

distribuidor para que redistribua o processo para a vara competente. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se, com URGÊNCIA, promovendo as baixas e 

anotações necessárias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 
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processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 3- Apraze audiência de conciliação, 

procedendo à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 8- Envie cópia da 

inicial à Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que a mesma narra 

situação que sinaliza a ocorrência de trabalho de forma irregular. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. BRAGA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CRISTINY CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000532-64.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCARIS TEREZINHA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000516-13.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE GABRIEL BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDO FREDERICI OAB - SP275052 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVONE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002102-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MIOTHI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 
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Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000355-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEYSON DARIL RODRIGUES ARAUJO OAB - MS23086 (ADVOGADO(A))

LEILIANE NUNES DA SILVA OAB - MS24120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE DE OLIVEIRA SOLETO (REQUERIDO)

ANANIAS JESUINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000041-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDERSON CARVALHO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002816-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISMENE MENDES ARANTES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIO AUGUSTO NETO OAB - GO26499 (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA ALMEIDA ARANTES OAB - GO47638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO GOMES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A utilização de cartas precatórias reclama a inarredável necessidade 

da prática do ato por juiz de comarca distinta, cabendo o uso da missiva 

apenas depois de exaurido outros meios disponíveis, esta é a inteligência 

extraída do enunciado 33 do FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável 

a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por 

ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. 2- Não bastasse isto, de longa data as execuções no seio 

desta justiça especializada tem se prevalecido da constrição de bens por 

meio da utilização dos sistemas eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), 

não sendo crível o manejo da via mais tortuosa para entrega da tutela 

jurisdicional pretendida pela parte, cuidando-se de providência que 

dispensa a prática do ato por outro juiz, ou nos dizeres do enunciado 100 

do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em 

banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo 

da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE). 3- Assim sendo, caso 

infrutíferas as tentativas de se penhorar bens mediante tais sistemas, aí 

sim seria justificável a remessa de carta precatória, do contrário 

estar-se-ia diante de ato que não se compadece com a diretriz do artigo 

236 do CPC (art. 200 do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO 

NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se 

justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud através de 

carta precatória, porque a providência pode ser realizada na própria sede 

do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil somente 

ampara a realização de atos processuais por carta precatória, quando 

hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. Evidentemente 

o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos limites da 

comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida através de 

carta precatór ia” .  (TRF-4 -  AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4- Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória, determino a 

devolução desta sem o seu devido cumprimento. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-27.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA HONORIO YAZBEK OAB - SP162811 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CLIMACOS DOS REIS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise dos autos, verifica-se que o feito em tela não tem sua 

competência abarcada por este juizado especial, nos termos do art. 3º da 

Lei nº 9.099/99. 2- Sendo assim, DETERMINO sejam remetidos os autos 

para o distribuidor para que redistribua o processo para a vara 
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competente. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se, com URGÊNCIA, promovendo as 

baixas e anotações necessárias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

UILTON JOSE DA SILVA OAB - 625.174.901-63 (REPRESENTANTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 

do FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". 2- Segundo se extrai dos autos, 

mesmo após determinação de emenda à inicial, a parte reclamante não 

apresenta comprovante de endereço onde comprova sua residência nesta 

Comarca, colacionando aos autos, comprovante de endereço em nome de 

pessoa alienígena aos autos, desta feita, para uma análise idônea acerca 

da competência deste juízo, em consonância com o art. 4º, da Lei 

9.099/95, DETERMINO ao demandante que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos comprovante de residência em seu nome ou ainda 

declaração assinada por locador e locatário, atestando a alegada 

residência. 3- Mantenha-se suspensa a audiência de conciliação e, uma 

vez transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR JUNIOR CAMPOS FINGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 3- Apraze audiência de conciliação, 

procedendo à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V. DA CRUZ SILVA SERVICOS DE SONORIZACAO E EVENTOS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

GERSON ROSA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar a inicial, para uma perfeita intelecção da mesma, 

DETERMINO à parte que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

Certidão Simplificada da Junta Comercial bem como seus atos 

constitutivos, atentando-se ao que determina o art. 8º, §1º, inciso II da Lei 

9.099/95, em consonância com o enunciado 135 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47): O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2- Decorrido o prazo concedido, 

certifique a tempestividade da manifestação e faça conclusos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V. DA CRUZ SILVA SERVICOS DE SONORIZACAO E EVENTOS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

GERSON ROSA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar a inicial, para uma perfeita intelecção da mesma, 

DETERMINO à parte que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

Certidão Simplificada da Junta Comercial bem como seus atos 

constitutivos, atentando-se ao que determina o art. 8º, §1º, inciso II da Lei 

9.099/95, em consonância com o enunciado 135 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47): O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2- Decorrido o prazo concedido, 

certifique a tempestividade da manifestação e faça conclusos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-88.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TOLENTINO DE CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 
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sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar a inicial, para uma perfeita intelecção da mesma, 

DETERMINO à parte que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

Certidão Simplificada da Junta Comercial bem como seus atos 

constitutivos, atentando-se ao que determina o art. 8º, §1º, inciso II da Lei 

9.099/95, em consonância com o enunciado 135 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47): O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2- Decorrido o prazo concedido, 

certifique a tempestividade da manifestação e faça conclusos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000183-61.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI MARTINS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ANNYELBA MACEDO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-46.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Apraze audiência de conciliação, procedendo à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA SOUSA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 
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devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar a inicial, para uma perfeita intelecção da mesma, 

DETERMINO à parte que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

Certidão Simplificada da Junta Comercial bem como seus atos 

constitutivos, atentando-se ao que determina o art. 8º, §1º, inciso II da Lei 

9.099/95, em consonância com o enunciado 135 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47): O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2- Decorrido o prazo concedido, 

certifique a tempestividade da manifestação e faça conclusos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Benedito Pires Braz e Valdomira Coelho Braz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001358-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEREIRA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando que a tentativa de penhora foi infrutífera (id 24373878), 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da 

parte requerente para que manifeste o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam à audiência designada para o dia 

04/05/2020 às 13:40 (horário de Mato Grosso). As partes deverão 

comparecer, acompanhadas de seus advogados, portando seus 

documentos pessoais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 295895 Nr: 109-58.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Robson da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANA CASTRO DA 

COSTA - OAB:27.016

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que estava de licença médica, tornou-se impossível a 

realização das audiências designadas para o dia 11/02/2020 e, bem por 

isso, REDESIGNO o feito outrora aprazado para o dia 29/04/2020, às 

15h15min (Horário de Cuiabá/MT).

 2. Expeça-se ofício requisitando as testemunhas, vez que exercem 

função pública.

 3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-39.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WHARLEY DOS SANTOS DUARTE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mara Nei Negreiro Rego Elias (TESTEMUNHA)

 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/05/2020 Hora: 14:00 

(Horario de Cuiaba).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-28.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIZA BARROS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que 

em uma relação consumerista, não é crível exigir-se que o consumidor 

suporte as falhas da parte requerida, que lançou débitos não contratados 

pela autora, a serem descontados de seus proventos sem a sua 

autorização, causando aborrecimentos de ordem material e moral à autora. 

O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta de cobrança de valores não contratados pela autora por parte da 

própria Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 
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a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG - RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, -Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 

empresa requerida suspenda cobranças referentes à cobrança dos 

consignados no valor de no valor de R$- 536,67 (quinhentos e trinta e seis 

reais e trinta e sete centavos), R$- 6.583,40 (seis mil, quinhentos e oitenta 

e três reais e quarenta centavos) e R$-529,13 (quinhentos e vinte e nove 

reais e treze centavos), descontados da conta BANCO DO BRASIL 

agência 0571-1, conta 16.392-9 de titularidade de Sandra Luiza Barros 

Silva - CPF 116.267.631-00, até o deslinde final da presente demanda, sob 

pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). 8- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S/A e INSS, para que 

promovam a suspensão em comento, fixando multa inibitória com fulcro 

nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por 

cada dia de atraso na suspensão da cobrança, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 9- DEFIRO a promovente os benefícios 

da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte 

requerente, pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO RIBEIRO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se então que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Aprazada 

audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o necessário. 14- 

Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a parte 

autora demonstra através de ata notarial, publicação online dos fatos 

narrados, onde os réus fazem publicação e comentários ofensivos à 

imagem do autor nas redes sociais, conforme documentos acostados. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que a requerida proferiu ofensas pessoais 

contra o autor, com vistas a prejudica-lo, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar aos réus eventual 

indenização pelos prejuízos que vierem a suportar com a aplicação da 

medida. Ademais, no que concerne ao pedido liminar de que a requerida 

se retrate publicamente, este já adentra no mérito do feito, devendo 

aguardar o seu deslinde. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do 

Código de Processo Civil, concedo PARCIALMENTE a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a 

requerida se abstenha de postar em redes sociais assuntos referentes ao 

autor, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que os 

requeridos excluam de sua rede social Facebook, todo e qualquer 

comentário ou publicação envolvendo o autor, sob pena de multa diária no 

montante de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de majoração em 

caso de necessidade. Quanto ao pedido de retratação pública imediata, 

INDEFIRO o pedido ante aos argumentos expostos. 4- Designada audiência 

de conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a manutenção indevida pelo réu do 

nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando 

gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge 

no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida do requerido, que nesta 

conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 105 de 948



juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta se verifica visto o autor afirmar que 

nunca teve vínculo contratual junto a ré, entretanto teve seu nome restrito 

por uma dívida que desconhece completamente. No que tange o requisito 

do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que houve a 

inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos 

órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e 

moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG RECURSO ESPECIAL 
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2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, 19/08/2010, 

DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da prolação da 

sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente 

quando a inversão ali preconizada também reclama a inviabilidade técnica, 

fática ou lógica para produção da prova por parte do consumidor, o qual 

não se desobriga do encargo de provar suas alegações quando lhe é 

possível, sob pena de se deturpar o instituto para fins de autorizar um 

julgado escorado em meras presunções advinda da simples inércia do 

consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida se restringe à dívida espelhada na presente rusga 

com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão 

em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Tendo a 

audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal 

da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 
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a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNY CORREA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROL MORAES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se então que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos a requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada vindicada pelo promovente, tendo em vista que os documentos 

carreados aos autos não foram suficientes para evidenciar o periculum in 

mora em conjectura alguma. 4- Analisando os autos noto que as 

Requerentes declaram não possuir condições financeiras para ofertar a 

demanda, contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado 

que não houve a apresentação de comprovante de renda para robustecer 

a arguição de que não possuem condições de arcar com as custas 

judiciais, inferindo-se, assim, a existência de indícios contrários às 

declarações de pobreza. Afora isto, optaram por ingressar com demanda 

sendo representadas por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio 
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junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de 

ingressar com as demandas procede à análise das condições econômicas 

das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, 

INDEFIRO os benefícios da justiça. 5- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

10- Expeça-se o necessário. 11- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-80.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato dos 

reiterados descontos de valores na conta da autora, sem seu 

conhecimento ou autorização, causando aborrecimentos de ordem 

material e moral à autora. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado do Requerente por conta de cobrança de valores não contratados 

pela autora por parte da própria Ré, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- Face ao exposto, e com arrimo no art. 300, caput, inciso I 

usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, CONCEDO initio litis, a 

TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a empresa requerida suspenda 

cobranças do serviço denominado CESTA B EXPRESS e SEGURO 

PRESTAMISTA na conta 0003006-6 agência 0618 de titularidade de 

SALVADOR SOARES DA SILVA - CPF: 495.930.721-87, até o deslinde 

final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). 4- DEFIRO 

ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 5- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- Envie cópia da 

inicial à Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que a mesma narra 

situação que sinaliza a ocorrência de trabalho de forma irregular. 11- 

Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002702-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MORENO CAMPAGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES OAB - MT26189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & ALBUQUERQUE IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 311 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 110 de 948



documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 2- Pois bem, para a 

concessão da tutela provisória de evidência é dispensável a 

demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, consoante artigo acima grafado. No entanto, no caso em tela 

este magistrado tem a convicção de que se a medida não for concedida, 

poderá acarretar vários danos, tanto de ordem moral quanto financeira a 

parte promovente, assim, explicitarei os requisitos dispensáveis, para que 

não haja dúvidas quanto ao deferimento desta medida. No que tange à 

probabilidade do direito, nota-se que a vestibular está acompanhada de 

documentos que evidenciam o pagamento dos boletos, no entanto a 

requerida não efetivou a entrega do produto. No que tange o requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que não houve a entrega do produto, que comprovou o pagamento 

conforme acordado, desta feita, cabe asseverar que não é crível exigir-se 

que o consumidor suporte as falhas da parte fornecedora ora requerida. 

O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

311, do Código de Processo Civil, concedo parcialmente a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, para que a requerida restitua o valor pago de 

R$-1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo 

de majoração em caso de descumprimento. 8- Tendo já sido aprazada 

audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 
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art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 11- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 12- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o necessário. 14- 

Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta restou devidamente 

demonstrada, notadamente pela juntada de documentos que evidenciam a 

inexistência de débitos, demonstrando o descaso da requerida na entrega 

do serviço contratado. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam a má prestação de serviço pela requerida, 

exsurgindo o perigo da demora no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a respeito 

de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça 

de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida 

da requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira e moral àquela. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 
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essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido.” (REsp 1125621/MG - RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré tome as 

providências pertinentes para a devida ligação da rede de água e esgoto 

no imóvel da parte autora, MATRÍCULA 267-4, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos 

reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- Analisando 

os autos noto que a parte Requerente declarou não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que a autora não apresentou seu 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optou por ingressar com demanda sendo representada por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- Tendo 

a audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários 

que estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que o autor teve seu nome 

inscrito indevidamente na dívida ativa e a obrigação do réu em transferir o 

veículo para sua titularidade, o que não restou demonstrado inicialmente 

nos documentos que acompanharam a vestibular. Nesse sentido não ficou 

evidenciado perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na 

explanação constante na exordial, levando-se em conta que o autor não 

cumpriu com o disposto no artigo 134 do CTB, visto não ter juntado aos 

autos cópia autenticada do recibo da motocicleta HONDA CG 125 TITAN, 

placa JZP0656, RENAVAM nº 00806040700, não sendo crível que o 

DETRAN adivinhasse que a venda do bem foi realizada vez que conforme 

se observa do extrato do veículo, não há menção de transferência do 

meso. Não havendo, portanto, indicativos de que a restrição do nome da 

parte autora tenha sido indevida, bem como, não trouxe aos autos 

documento hábil a comprovar a realização do negócio efetuado. 3- 

INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela antecipada, tendo em vista 

que a parte autora não apresentou conteúdo probatório para evidenciar o 

fumus boni iuris em conjectura alguma, uma vez que os documentos 

acostados à exordial não demonstram que a inscrição de seu nome na 

dívida ativa é indevida, bem como, não apresentou documentos hábeis a 

comprovar a realização do negócio arguido. 4- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 
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art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DE JESUS NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que, há anos vem sofrendo descontos previdenciários 

indevidos sobre verbas recebidas a título de adicionais noturno e 

insalubridade, prejudicando seu sustento e causando dissabores de 

ordem financeira. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que referidos descontos estão privando 

financeiramente o autor, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu 

direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do 

Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada no que toca ao pedido de que a parte requerida suspenda a 

realização de descontos previdenciários sobre os adicionais noturno e 

insalubridade e ainda quaisquer outra verbas de natureza indenizatórias 

ou não habitual, na folha de pagamento do autor William de Jesus Nunes - 

CPF 725.612.031-15 - Funcionário 232134/1, concedendo o prazo de 10 

(dez) dias para sua concretização, sob pena de incorrer em multa diária 

no montante de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de majoração em 

caso de necessidade. 4- DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à 

promovente, nos termos da Lei 1060/50. 5- Ademais, a demanda não 

reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não 

conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 

tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, 

redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até 

então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato 

Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 

que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 6- Deste modo, determino que seja as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 7- Citem-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FERRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZON GOMES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta contra 

devedor residente em Aragarças-GO, Comarca não abrangida por este 

juízo, notando-se, portanto, a incompetência territorial deste juízo, uma vez 

que no âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial é fixada, 

em regra, pelo domicílio do réu nos termos do artigo 4º, I da Lei 9.099/95, 

bem como no domicílio do autor ou do lugar do ato ou fato, nas ações de 

reparação de dano de qualquer natureza conforme leciona o inciso II do 

mencionado artigo. Por tais razões, é evidente que a ação não deveria ter 

sido proposta nesta Comarca. 2- Conveniente frisar que muito embora se 

cuide de competência territorial, de tal sorte que é relativa, a possibilidade 

de ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial já se pacificou 

no ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do 

Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 3- Isto posto, tendo em vista a 

incompetência deste juiz para apreciar a causa, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995 c/c 

485, inciso IV do códex processual civil, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento de mérito. 4- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5- P.R. I. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL FAVRETTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas 
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tutelas eventualmente concedidas nos autos. 5- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3- Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5- P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AFONSO DE JESUS TELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a 

tutelas eventualmente concedidas nos autos. 5- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002904-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a 

tutelas eventualmente concedidas nos autos. 5- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002901-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a 

tutelas eventualmente concedidas nos autos. 5- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINO NOGUEIRA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- De bom 

alvitre registrar que, ao receber a demanda, ainda que não arguida 

preliminar de incompetência em razão do valor atribuído à causa, o 

magistrado pode e deve analisar se tem competência para decidi-la, isso 

porque se trata de competência absoluta que pode ser reconhecida a 

qualquer tempo, a pedido da parte ou mesmo de ofício. 3- Em análise aos 

autos, verifica-se que pretende a parte autora a anulação de contrato de 

consórcio de bem móvel, requerendo a devolução de quantia paga no 

valor de R$-17.125,40 (Dezessete mil, cento e vinte e cinco reais e 

quarenta centavos), contudo, a demanda versa sobre a anulação de 

negócio jurídico cujo valor total é de $- 490.000,00 (quatrocentos e 

noventa mil reais) conforme se insere das declarações prestadas no 

momento do registro da ocorrência na Delegacia de Polícia local, devendo 

este importe corresponder ao valor da causa, nos termos do art. 292, 

inciso II do CPC. 4- Com efeito, como é sabido, há limitação no valor dos 

feitos processados pelos Juizados Especiais consoante determina o art. 

3°, inciso I da Lei 9.099/1995, in verbis: “Art. 3°.: O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas de 

menor complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) 5- Deste modo, tendo em 
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vista que a parte autora pretende a anulação de negócio jurídico que trata 

de bem com valor que supera o limite de alçada desta justiça 

especializada, forçoso o reconhecimento da incompetência deste juizado 

para processar e julgar a presente demanda, eis porque, convicto das 

razões delineadas, julgo extinto este feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 3, inciso I, conjugado com o art. 51, II da Lei 9.099/1995, 

sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a 

competência da via ora eleita. 6- Sem custas processuais. 7- Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

necessárias. 8- Publique-se. 9- Registre-se. 10- Intimem-se. 11- 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Sentença

AUTOS Nº 3287-09.2019.811.0006 CI.:248880

Trata-se de TCO instaurado para apurar a prática, em tese, do crime 

tipificado no artigo 161, §3º, do Código Penal em tese, praticado pelo autor 

do fato APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO no dia 11/12/2018. Instada a se 

manifestar, a i. Representante do Ministério Público requereu extinção de 

punibilidade de APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO acerca do delito 

tipificado no artigo 161, §3º do Código Penal, cuja ação penal é privada e 

somente se procede mediante queixa, nos termos do art. 100, § 2º, do 

Código Penal, a qual até a presente data não foi interposta. Dispõem os 

artigos 161, §3º, 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal e 38, do 

Código de Processo Penal, verbis: "Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, 

marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para 

apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia: Pena - detenção, 

de um a seis meses, e multa. (...) § 3º - Se a propriedade é particular, e 

não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa." "Art. 

103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito 

de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 

(seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do 

crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se 

esgota o prazo para oferecimento da denúncia." "Art. 107 - Extingue-se a 

punibilidade: IV – pela prescrição, decadência ou perempção; (...)" "Art. 38 

- Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, 

decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro 

do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o 

autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo 

para o oferecimento da denúncia." Logo, considerando que os fatos 

delitivos ocorreram na data de 11/12/2018 é cristalino que já decorreu o 

prazo de seis meses desde então e, não tendo sido ajuizada a queixa 

crime pela vítima, tem-se que ocorreu a decadência. Ante o exposto, julgo 

extinta a punibilidade de APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO, devidamente 

qualificados nos autos, com relação ao delito de injuria e difamação, com 

fulcro nos artigos 161, §3º, 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal e 

art. 38, do Código de Processo Penal e, consequentemente, determino o 

arquivamento do processo.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública. P. R. I. e após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006351-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANDIRA BELUSSI DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BELUSSI DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006351-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANDIRA BELUSSI DE 

FREITAS REQUERIDO: SILVANA BELUSSI DE FREITAS Vistos. 1. DEFIRO o 

pedido de ref. 29702872, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte requerente se manifestar nos autos. 2. INTIME-SE. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ANGELO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MANOEL DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADAO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ DE MORAES SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA DOMINGAS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDNA DE MORAES SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDSON DE MORAES SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000899-82.2020.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOVINO 

ANGELO DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL DE SOUZA, 

ANTONIO DE SOUZA, ADAO DE SOUZA, MARIA DOMINGAS DE SOUZA, 

LUIZ DE MORAES SOUZA, EDSON DE MORAES SOUZA, EDNA DE 

MORAES SOUZA Vistos. 1. Compulsando os documentos juntados à 

inicial, constatei que o requerente é analfabeto, e em razão disso, é 

necessário instrumento público para sua representação processual ou, no 

mínimo, conforme entendimento do Conselho de Nacional de Justiça, é 

imprescindível que sua assinatura a rogo, no instrumento particular, esteja 

subscrita por duas testemunhas (CNJ - Processo nº 

0001464-74.2009.2.00.0000). Assim, INTIME-O para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual. 2. Após, 

conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002527-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

SUELI COUTO FRUTUOSO (REQUERENTE)

SILVIO FRUTUOSO (REQUERENTE)

SILVANE COUTO FRUTUOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA COUTO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002527-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIO FRUTUOSO, EDIMARA 

DA SILVA COUTO, SILVANE COUTO FRUTUOSO, SUELI COUTO 

FRUTUOSO INTERESSADO: ELIANE DA SILVA COUTO Vistos. 1. Diante 

das informações retro, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito, bem como informar se há interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. 2. Assim, decorrido o prazo e devidamente certificado, 

VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000879-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FLAVIA PIRES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE MARIA PIRES DA CRUZ (ESPÓLIO)

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000879-91.2020.8.11.0006. REQUERENTE: EVELYN FLAVIA PIRES DA 

CRUZ ESPÓLIO: FATIMA DE MARIA PIRES DA CRUZ Vistos. 1. Ao analisar 

os autos, verifico que não foi juntado aos autos o verso da certidão de 

óbito. 2. Por conseguinte, DETERMINO que a parte autora proceda à 

emenda à petição inicial, juntado o verso da certidão de óbito, nos termos 

do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. 3. Após, mediante correta triagem, à conclusão. 

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003391-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SOLDERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA ALVES SOLDERA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1003391-52.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ANTONIO 

SOLDERA Endereço: PÉ DE ANTA, SN, SÍTIO MORADA DO SOL, 

COMUNIDADE SÃO GERALDO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCIA CRISTINA ALVES SOLDERA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, quanto ao 

contido na R. Sentença abaixo transcrita, referente a interdição de 

MARCIA CRISTINA ALVES SOLDERA. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por Luiz 

Antonio Soldera que objetiva a interdição de Marcia Cristina Alves Soldera. 

Narra a Requerente, em síntese, ser genitor da interditanda Marcia Cristina 

Alves Soldera, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 10 

(G93.1). Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Marcia Cristina 

Alves Soldera impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial 

desta, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao 

requerente (ID 7769896). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 10032801). Realizada a audiência para entrevista 

da interditanda (ID 9290317), o Ministério Público manifestou-se favorável 

à concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 10050226). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID 10 (G93.1), o 

que lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que 

a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda tem reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar 

seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a 

interditanda encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Marcia Cristina Alves Soldera, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

natureza patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Luiz 

Antonio Soldera, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 28 de 

janeiro de 2019. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003128-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DE CAMPOS LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO 

n. 1003128-83.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: DENIS CAMPOS LEITE 

Endereço: RUA ASTRONAUTAS, QUADRA 02, LOTE 14, SANTOS 

DUMONT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ADEMILSON DE CAMPOS LEITE Endereço: RUA ASTRONAUTAS QUADRA 

02, LOTE 14, SANTOS DUMONT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da Sentença, proferida nos autos supra identificado, que 

segue abaixo transcrita, e vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar 

proposta por Denis Campos Leite que objetiva a interdição de Ademilson 
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de Campos Leite. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do interditando 

Ademilson de Campos Leite, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID 10 F71. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Ademilson 

de Campos Leite impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

deste para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao requerente 

(ID 14105251). Realizada a entrevista com o interditando (ID 15253148) e o 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 15702271). O 

Ministério Público se manifestou favorável à concessão da curatela 

definitiva a requerente (ID 16013633). É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditando é portador de enfermidade mental, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Ademilson de Campos Leite, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Denis Campos Leite, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas, uma vez que 

beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, 

digitei. Cáceres-MT, 20 de fevereiro de 2019. JACKLINE MÁRCIA DIAS 

TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON RIBEIRO DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS Prazo do Edital:20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1001657-03.2016.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 880,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ADILSON FERREIRA DE SOUZA 

Endereço: Rua das Andorinhas, S/N, Bairro Jardim das Oliveiras, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEYTON 

RIBEIRO DE SOUZA Endereço: Rua das Andorinhas, S/N, Bairro Jardim 

das Oliveiras, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ACIMA IDENTIFICADOS QUE SEGUE 

ABAIXO RESUMIDA, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: É o relatório. Decido. Versam os 

autos sobre pedido de substituição de curatela proposta por Adilson 

Ferreira de Souza objetivando sua nomeação como curador do Sr. Cleyton 

Ribeiro de Souza, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Compulsando os autos verifico que o parecer psicossocial acostado 

noticia que o interditado atualmente reside com o Requerente, o qual é 

responsável por suprir todas suas necessidades. Nesta senda, tendo em 

vista que restam devidamente comprovados nos autos e que a curadora 

anteriormente nomeada falecera, bem como sendo que a função de cuidar 

e zelar pelos interesses do interditado vem sendo exercido pelo 

Requerente, estando este sendo bem tratado e ante sua predisposição em 

representá-lo, a procedência do pedido é medida que se impõe. Diante do 

exposto e em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido e defiro a substituição de curatela de Cleyton Ribeiro de Souza, 

nomeando como curador o Sr. Adilson Ferreira de Souza mediante 

compromisso legal. Em consequência, julgo extinto o processo com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para as averbações necessárias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se Termo de Curatela Definitiva. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDREIA LUZIA 

CARVALHO MESQUITA GARCIA SOBRINHO, digitei. CÁCERES , 24 de 

janeiro de 2019. jACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 
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lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003272-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. O. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003272-23.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: IRANILDA APARECIDA DE 

SOUZA EXECUTADO: LUIZ ANTONIO ORTEGA DE MOURA Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003272-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. O. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003272-23.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: IRANILDA APARECIDA DE 

SOUZA EXECUTADO: LUIZ ANTONIO ORTEGA DE MOURA Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002613-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICE RIBEIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR RIBEIRO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias Publicar por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1002613-48.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ADENICE RIBEIRO DE 

CAMPOS Endereço: RUA DOS PIRIQUITOS, 1404, MARAJOARA, CÁCERES 

- MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: VALDENIR RIBEIRO DE 

CAMPOS Endereço: RUA DOS PIRIQUITOS, 1404, MARAJOARA, CÁCERES 

- MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença Proferida nos 

autos, supra identificado, que segue abaixo transcrita, conforme petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar 

proposta por Adenice Ribeiro de Campos que objetiva a interdição de 

Valdenir Ribeiro de Campos. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do 

interditando Valdenir Ribeiro de Campos, o qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F71.1. Afirma que a patologia apresentada pelo 

Sr. Valdenir Ribeiro de Campos impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Deferida a curatela 

provisória e determinado a realização de entrevista e estudo psicossocial 

(ID 13652158). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado 

aos autos (ID 18299308). Realizada a entrevista do interditando, o 

Ministério Público manifestou favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva (ID 18785982). É O RELATÓRIO. DECIDO. O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 119 de 948



considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditando é portador de enfermidade mental, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Valdenir Ribeiro de Campos, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Adenice Ribeiro de Campos, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Transitado em julgado, 

expeça-se o termo de curatela definitiva e, em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas 

e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 3 de maio de 2019. JACKLINE 

MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000728-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. (REQUERENTE)

D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ESTEFANO SALDANHA OAB - SP119287 

(ADVOGADO(A))

JUCIARA FERNANDA MARTINS DA SILVA OAB - SP372041 

(ADVOGADO(A))

NILTON BRAZIL PEREIRA OAB - SP121350 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000728-28.2020.8.11.0006. REQUERENTE: DIANA MUNIZ, HELCIO MUNIZ 

REQUERIDO: MARIANA MUNIZ Vistos. 1. Trata-se de ação de interdição 

c/c pedido de curatela proposta por DIANA MUNIZ PEREIRA, em desfavor 

de MARIANA MUNIZ, ambas devidamente qualificadas nos autos. 2. Após 

o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido inicial, 

aportou aos autos pedido de desarquivamento para substituição de 

curador, aviado por HELCIO MUNIZ. 3. Deveras, o juízo da Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Taubaté/SP declinou a competência para 

esta Comarca, mormente a interditanda ter passado a residir nesta cidade 

com seu genitor. 4. Contudo, vislumbro necessário que o requerente 

postule a substituição em seu nome e inclua a interditanda no polo passivo 

da ação, a fim de promover sua citação quanto ao presente pedido, nos 

termos do art. 751 do CPC. 5. Anoto, inclusive, que não foi juntado ao feito 

laudo médico atualizado atestando o estado da interditanda (art. 750, 

CPC). 6. Ante ao exposto, DETERMINO que o requerente emende o pedido 

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

para incluir a interditanda no polo passivo da ação, bem como para carrear 

aos autos laudo médico atualizado comprovando doença mental grave 

(art. 748, CPC), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 7. INTIME-SE, ainda, a parte 

requerente para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos, mediante a juntada de comprovante de renda e extrato de 

declaração de imposto de renda, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 

c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000873-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000873-84.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO PINTO GOMES 

REQUERIDO: MIRIAN SIQUEIRA DE MELO Vistos. 1. Tendo em conta o 

declínio da competência para este juízo, preenchidos os requisitos legais 

do artigo 319 e seguintes do CPC/2015, forte no artigo 334 do mesmo 

Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum nos termos art. 318 e em SEGREDO DE 

JUSTIÇA consoante inciso II do artigo 189, ambos do CPC/2015. 2. Visando 

ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 3. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; 4. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 5. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 6. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 
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FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000043-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000043-21.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Vistos. 1. 

Considerando que a parte autora anexou um comprovante de que possui 

mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em conta, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. 2. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que 

proceda ao recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001385-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBAS DE NEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001385-72.2017.8.11.0006. AUTOR(A): JAQUELINE SILVA CORREA REU: 

MARCOS ANTONIO RIBAS DE NEIRA Vistos. 1. Trata-se de execução de 

prestação alimentícia em que LUIZ HENRIQUE CORREA DE NEIRA, 

representado por sua genitora, JAQUELINE SILVA CORREA, em face de 

MARCOS ANTONIO RIBAS DE NEIRA, todos qualificados nos autos. 2. 

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a presente ação de 

execução tem como escopo a satisfação/adimplemento do débito alimentar 

sob o rito de prisão civil. Recebida a inicial e devidamente citado e intimado 

para quitar a dívida, o executado quedou-se inerte. Vieram-me conclusos 

os autos. É o relato. Fundamento e DECIDO. 3. Deveras, inconteste o 

inadimplemento de título executivo certo, líquido e exigível, assim como a 

própria desídia da parte devedora em descumprir, injustificadamente, com 

suas obrigações advindas do poder familiar, depreendendo-se aludida 

conclusão consoante exposto acima. 4. Ademais, ao alimentante compete 

providenciar o pagamento a tempo e modo, sob pena de incorrer em mora. 

Para obstá-la, incumbiria ao executado, no prazo de três dias, pagar os 

débitos atuais, provar que o fez, ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, providências, porém, não levadas a efeito pelo alimentante. 5. 

Ante ao exposto, DECRETO a prisão civil do Executado MARCOS 

ANTONIO RIBAS DE NEIRA pelo prazo de 03 (três) meses, conforme os 

termos do art. 528, § 3º, do Diploma Processual Civil, cujo fundamento 

encontra-se no art. 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, não implicando o 

cumprimento da pena na amortização da dívida alimentar em apreço (art. 

528, § 5º, do CPC). 6. A autoridade que der concretude a presente ordem 

deverá resguardar a integridade física do executado, atentando-se para o 

fato de tratar-se de prisão civil, razão pela qual cumpre evitar sua 

segregação junto a detentos de alta periculosidade e/ou que estejam 

presos em face de conduta afeta à seara penal. 7. Extraia-se cópia dos 

autos e remeta à Autoridade Policial, vez que os fatos demonstram, em 

tese, a prática do crime de abandono material. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006905-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1006905-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA promove Pedido de Alvará 

Judicial, todos qualificados nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, 

entrementes, derradeiramente as partes requereram a DESISTÊNCIA da 

ação (ID. 29910163), aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é útil 

e/ou necessário, uma vez que a regularização de visitas foi devidamente 

regularizada. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais sendo 

útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 4. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 267 do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a parte 

desistente ao pagamento de custas e despesas processuais conforme § 

4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido 

os benefícios da Lei 1.060/50. 5. Havendo participação da DPE ou do MPE, 

ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na 

legislação orgânica e processual de regência. 6. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 7. Publique-se. Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000903-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000903-22.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo juntar aos autos comprovante de 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000611-37.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CATHARINO FRANCELLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA DA SILVA CAMPOS (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico, que analisando os 

autos verificamos que não consta os confinantes. Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste declinando os confiantes e a sua 

qualificação para fins de citação. Cáceres/MT, 11 de março de 2020. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002734-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TORRES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 08 de junho de 2020 às 13:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 11 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007021-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIONOR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (REU)

NATALINO PLAQUI (REU)

NARCISO FERNANDES (REU)

DIRCELENE ARAUJO DA SILVA (REU)

NATALINA FERREIRA DA SILVA (REU)

ROSALINA FERREIRA DA SILVA (REU)

JOAO FERREIRA DA SILVA (REU)

ALDA JOICY FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REU)

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REU)

JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 08 de junho de 2020 às 16:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 11 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 Autos do Processo de Código nº 74076.

Vistos.

1. Ante a notícia do falecimento da exequente (fls. 271/277) comprovada 

pela certidão de óbito de fl. 278, INTIME-SE por meio eletrônico o advogado 

constituído para que promova a regularização do polo ativo da demanda.

 2. Para tanto, nos termos do art. 313, I, §§ 1º e 2º e art. 689, ambos do 

CPC/2015, SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para sua 

regularização, sob pena de arquivamento em caso de descumprimento.

 3. Cumprida a determinação acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81513 Nr: 8049-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO DA SILVA, ANA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

DILIGENCIAR – ANDAMENTO DA MISSIVA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora/interessada, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que informe/diligencie, no prazo de 15 

dias, acerca do andamento/cumprimento da epístola retro expedida 

direcionada ao r. Juízo da comarca deprecante de Poconé/MT (PJE n. 

8010269-12.2011.11.0028), promovendo assim o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82501 Nr: 8967-58.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CARDOSO DE MELLO, ALBERTINA FATIMA 

FITZMAYER GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A.F. DE CARVALHO, HOSPITAL SÃO 

LUCAS CLÍNICA E MATERNIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927-OAB-MT, JOÃO JENERZELAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B OAB/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

82501 §!):"¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8967-58.2008.811.0006

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: EDUARDO CARDOSO DE MELLO e ALBERTINA FATIMA 

FITZMAYER GONZALES

PARTE RÉ: CARLOS A.F. DE CARVALHO e HOSPITAL SÃO LUCAS 

CLÍNICA E MATERNIDADE

CITANDO(S): DANIELA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA e CARLOS 

ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 69.066,50

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros da parte ré acima qualificada, 

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

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

prazo de 15 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 122 de 948



verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: O Requerente em 04/03/2004 realizou um 

procedimento cirúrgico denominado vasectomia com o intuito de não ter 

mais filhos, no entanto após a cirurgia para a surpresa destes acabaram 

por ter o quarto filho, alegando ter ocorrido um erro médico por parte do 

requerido.

 DESPACHO: Autos do Processo de código n. 82501. Vistos. 1. Visto que 

as inúmeras tentativas de citação da parte requerida se restaram 

infrutíferas e o processo já se arrasta por mais de 10 anos sem seu 

deslinde, em atenção à manifestação de fls.251/252, DEFIRO a expedição 

edital com prazo de 30 (trinta) dias para citação dos requeridos: DANIELA 

SOARES CARVALHO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO SOARES DE 

CARVALHO FILHO, seguindo-se à risca as formalidades do art. 257 do 

CPC/2015, consignando-se as advertências do despacho inicial. 2. 

Transcorrido o prazo acima sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. 3. Após, 

com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do CPC/2015 

NOMEIO como curadora especial da parte requerida a Defensoria Pública 

desta comarca que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação com o 

encaminhamento dos autos. 4. Na sequência, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que entender pertinente. 5. 

Caso transcorrido “in albis” o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente para, 

no mesmo prazo manifestar-se, sob pena de extinção. 6. Decorrido este 

último, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para demais 

deliberações. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito. Eu, Marco Antonio V. M. Rodrigues., digitei.

 Cáceres - MT, 10 de março de 2020.

Marco Antonio V. M. Rodrigues

Secretaria da 2ª Vara Cível

Matrícula 37652

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134418 Nr: 3428-09.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIÁRIOS 

DE FRIGORIFICADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, JULIANA NOGUEIRA - OAB:25578/B, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA

Certifico que a parte requerida TRANSPORTES PRESENCIAL 

RODOVIÁRIOS DE FRIGORIFICADOS - LTDA apesar de citada e intimada 

(fls. 93/93-v), deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e 

apresentar manifestação defensiva.

 De outra banda ante o novel petitório da parte autora (fls. 98/99-v) 

procedo à remessa dos autos concluso para análise deste r. Juízo.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145677 Nr: 3758-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA VILELA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIVERSIDADE DO NORTE DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA S. DE ALMEIDA 

BERTE - OAB:23.941/O, ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO AIRES DE TOLEDO 

SILVA - OAB:56.679, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 301/308, este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 206,70( duzentos e seis reais e setenta 

centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 192,64( cento e 

noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos)para fins de guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151726 Nr: 10578-07.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY BORDONI GASQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL CÂNDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, manifestando notadamente quanto a resposta de 

Ofício retro acostada ao feito (fls. 163/173), pleiteando o que entender de 

direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158909 Nr: 6641-52.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVYN BRANDÃO GRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

IASMIM CAROLINA BISPO - OAB:25083/O - MT, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

SOARES DE ALMEIDA BERTE, para devolução dos autos nº 

6641-52.2013.811.0006, Protocolo 158909, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166327 Nr: 3330-19.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HIDEO TAKAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 85/87, este valor deverá ser pago de forma 

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

centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 146,44( cento e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 123 de 948



quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)para fins de guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001373-92.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 11.963,45 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

Endereço: Rua Tancredo A. Neves, 40, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: JOAO BATISTA DE SOUZA 

FERNANDES Endereço: Rua das Esmeraldas, 246, COHAB, CÁCERES - MT 

- CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que, no prazo de 03 (tres) dias, efetue o pagamento da 

dívida em execução, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

32.995.755/0001-60, EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face 

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES, brasileiro, divorciado, supervisor 

da manutenção e reparação de veículos, inscrito no CPF sob o nº 

453.557.207-06, residente e domiciliado na Rua das Esmeraldas, nº 246, 

Cohab, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres – MT. Protestando pela 

produção de provas por todos os meios em direito permitidos, dá-se à 

causa o valor de R$ 11.963,45 (onze mil novecentos e sessenta e três 

reais e quarenta e cinco centavos). DECISÃO: Vistos etc. Recebo a inicial 

e defiro a pretensão executória vertida na inicial, pelo que DETERMINO: a) 

cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida em execução; b) não efetuado o pagamento, munido 

da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; c) se não localizar o 

executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará detalhadamente 

as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação 

ou determinará novas diligências, sendo que a intimação do executado 

também poderá ser feita na pessoa de seu advogado; d) recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge do executado, 

observando-se, ainda, a regra inserta no art. 842 do CPC; e) a penhora 

deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios; f) em não 

sendo localizados bens passíveis para penhora, intime-se a parte 

exequente para indicação no prazo de 10 (dez) dias; Nos termos do art. 

914 do CPC, o executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC, que não 

terão efeito suspensivo, salvo a ocorrência das hipóteses previstas no 

§1º do art. 919 do CPC. Consoante o art. 916 do CPC, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Para a hipótese 

de pronto pagamento, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, sendo que, no caso de integral pagamento 

no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida em metade 

(CPC, art. 827, §1º). Havendo requerimento do exequente, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, devendo ser observadas as 

prescrições do art. 828 do CPC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cáceres/MT, 26 de setembro de 2016. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA, digitei. Cáceres, 11 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUTO SILVA PINTO OAB - GO24291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001859-77.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 32.548,04 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Endereço: RUA 9, 820, QD 

ÁREA, LT. GLEBA, SETOR SANTOS DUMONT, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74463-550 POLO PASSIVO: Nome: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP Endereço: RUA SÃO JORGE, 668, CAVALHADA, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 (tres) dias, efetue o 

pagamentoda dívida em execução, conforme documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.813.685/0001-09, requerer TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, em face de BRISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

17.682.795/0001-68, estabelecida rua São Jorge, 668, Bairro Cavalhada, 

Cáceres-MT, CEP 78.200-000. Dá-se à causa o valor de R$ 32.548,04 

(trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quatro centavos). 

DECISÃO: Vistos etc. Considerando que o pedido principal foi formulado 

dentro do prazo legal, RECEBO a inicial e defiro a pretensão executória 

vertida na inicial, pelo que DETERMINO: a) cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida em 

execução; b) não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá de imediato com a conversão do 

arresto em penhora, referente aos bens constantes no auto de arresto 

(Num. 3066185) e, procederá ainda com sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; c) se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o 

oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o 

juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências, sendo 

que a intimação do executado também poderá ser feita na pessoa de seu 

advogado; d) recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado, observando-se, ainda, a regra inserta no artigo 

842 do CPC; e) a penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios; f) em não sendo localizados bens passíveis para penhora, 

intime-se a parte exequente, por intermédio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens em nome do executado; Nos 

termos do artigo 914 do CPC, o executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o caso, na forma do 

artigo 231 do CPC, que não terão efeito suspensivo, salvo a ocorrência 

das hipóteses previstas no § 1º do artigo 919 do CPC. Consoante o artigo 

916 do CPC, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o 

executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo que, 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida em metade (CPC, artigo 827, § 1º). Havendo 

requerimento do exequente, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, devendo ser observadas as prescrições do artigo 828 do CPC. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cáceres/MT, 22 de setembro 

de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE ASSIS 

CINTRA, digitei. Cáceres, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007021-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIONOR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (REU)

NATALINO PLAQUI (REU)

NARCISO FERNANDES (REU)

DIRCELENE ARAUJO DA SILVA (REU)

NATALINA FERREIRA DA SILVA (REU)

ROSALINA FERREIRA DA SILVA (REU)

JOAO FERREIRA DA SILVA (REU)

ALDA JOICY FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REU)

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REU)

JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DA SEGUNDA VARA CIVEL PROCESSO n. 1007021-48.2019.8.11.0006 

Valor da causa: R$ 70.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Ordinária]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: VANDIONOR DA SILVA BATISTA 

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 639, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Chácara Santo Antônio, Zona Rural, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 Nome: DIRCELENE ARAUJO DA SILVA Endereço: Chácara 

Santo Antônio, Zona Rural, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

Nome: NATALINA FERREIRA DA SILVA Endereço: Av. dos Bandeirantes, 

1.019, DNER, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: APARECIDO 

FERREIRA DA SILVA Endereço: Av. dos Bandeirantes, 1.019, DNER, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOAO FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua Lavapés, 126, Cidade Alta, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: ROSALINA FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua das 

Aguas Marinhas, 291, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: NATALINO PLAQUI Endereço: Rua das Águas Marinhas, 291, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: NARCISO FERNANDES 

Endereço: Rua da Liberdade, 100, Cidade Alta, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES 

Endereço: Rua da Liberdade, 100, Cidade Alta, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: ALDA JOICY FERREIRA DA SILVA FERNANDES 

Endereço: Rua Getúlio de Almeida Coimbra, 2.862, PARQUE RESIDENCIAL 

PELICANO, DOURADOS - MS - CEP: 79833-650 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS . FINALIDADE : CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, 

com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo Civil, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado.INTIMAÇÃO,para comparecerem à audiência de tentativa de 

mediação/conciliação, designada para o dia 08/06/2020 às 16:30 hs 
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preferencialmente acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. RESUMO DA 

INICIAL:A parte na qualidade de legitima possuidora, pleiteia neste Juízo a 

sentença declaratória de usucapião, nos termos do Art. 1.238, § único do 

Código Civil. A presente demanda tem como objeto o imóvel residencial 

abaixo descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel 

residencial com 600m², localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 639, Centro, 

Cáceres - MT, cujo imóvel encontra se devidamente registrado no Cartório 

do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis desta comarca de Cáceres – MT, 

sob a matrícula nº 6.712, Lº 3, fls. 249, com as seguintes confrontações, 

mede 15 metros limitando com a Av. Getúlio Vargas, nos fundos mede 15 

metros, limitando com a Rua Lavapés, com 40 metros de cumprimentos, 

com uma casa de alvenaria, no município de Cáceres-MT DECISÃO: 

...Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, CITEM-SE e INTIMEM-SE pessoalmente o (a) 

requerido (a) e os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com 

fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para 

comparecerem à audiência de tentativa de mediação/conciliação, 

preferencialmente acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca..." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 2-O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida 

à audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DE FATIMA SEGATTO 

MENDES, digitei. Cáceres MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006748-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDSON DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

EDENIA DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)

RUBENS VIDAL ANDRADE (REQUERENTE)

GILCE MARIA CINTRA GOMES (REQUERENTE)

MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

CLEUZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

em anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002203-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Nos termos do 

art. 1010, §1º. da Lei no 13.105/2015, impulsiono os autos para intimar a 

parte apelada, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo legal, apresente Contrarrazões à Apelação interposta. Cáceres, 11 

de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000389-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

IARA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 11 de março de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1003649-62.2017.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: OSMILDO RIBEIRO DA SILVA Endereço: Rua das 

Andorinhas, 253, Cidade Alta, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Endereço: RUA CAPITÃO MONTANHA, 177, 2. andar, CENTRO HISTÓRICO, 

PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-040 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, tomem conhecimento e se manifeste em relação aos documentos 

juntados nos ids. 21614318 - Pág. 1 e ss., 22131730 - Pág. 1 e ss. e 

22605119 - Pág. 1. Cáceres-MT , 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006075-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VANINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA VANINI OAB - MT17153-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006075-76.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 45.315,24 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

DOMINGOS PASCHOAL DANTAS Endereço: ALMEIDA LARA, 155, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-030 POLO PASSIVO: Nome: 

JOAO BATISTA VANINI Endereço: DOS OPERARIOS, 603, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tome ciência e manifeste-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 28350737), requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (REU)

NIVALDO HURTADO (REU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007435-17.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 270.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua das Violetas, 03, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: RAFAEL HURTADO GARCIA 

Endereço: Rua dos Expedicionários, 784, Vila Mariana, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 Nome: NIVALDO HURTADO Endereço: Rua dos 

Expedicionários, 784, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

Nome: LÚCIA HURTADO GARCIA Endereço: Rua dos Expedicionários, 784, 

Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTES para tomar ciência e manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca do laudo pericial ( id 30111742) acostado aos autos. 

Cáceres-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004334-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004334-69.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 13.094,44 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: DARIO FERREIRA 

Endereço: SITIO 3 IRMAOS, SITIO 3 IRMAOS, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para que tome ciência e manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da carta precatória (id 26582897), bem como da certidão negativa do 

oficial de justiça (que se encontra nas fls. 46/47 do documento de id 

26582897). Cáceres-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004351-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004351-08.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 500.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: POLIANA 

RODRIGUES DOMINGOS Endereço: Rua João Márcio Atala, 29, Bairro 

Jardim do Trevo, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Getúlio Vargas, 1535-1595-1589, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTE para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, tome ciencia e manifestem-se acerca do laudo 

pericial (id 28221884), requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 

11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003835-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. ORTEGA - ME (EXECUTADO)

PAULINE DA GUIA ORTEGA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1003835-22.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 264.177,57 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: P. A. ORTEGA - 

ME Endereço: Av. Tancredo Neves, 46, MASSA BARRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 Nome: PAULINE DA GUIA ORTEGA Endereço: Rua dos 

Costas, 0006, Cohab Nova, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se acerca da certidão 

negativa do oficial justiça (id 27475696), requerendo o que entender de 

direito. Cáceres-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001568-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ANTONIO MACIEL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001568-72.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.730,00 

ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: JUAREZ RODA JUNIOR Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, 08, - DE 7847/7848 AO FIM, JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 POLO PASSIVO: Nome: DENIS ANTONIO 

MACIEL Endereço: rua Coronel José Dulce, SN, CAMARA MUNICIPAL DE 

CACERES, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o pagamento, 

no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$ 70,00 (setenta) reais, para expedição de mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Cáceres-MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000836-57.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO BMG S.A , 11 de 

março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial encontra-se 

consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter celebrado 

contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente faz-se 

necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A proteção 

judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como único 

caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir 

a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da 

proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000832-20.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO BMG S.A , 11 de 

março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial encontra-se 

consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter celebrado 

contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente faz-se 

necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A proteção 

judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como único 

caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir 

a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da 

proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000839-12.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. , 11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial 

encontra-se consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter 

celebrado contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000844-34.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. , 11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial 

encontra-se consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter 

celebrado contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000840-94.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. , 11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial 

encontra-se consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter 

celebrado contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000887-68.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000845-19.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. , 11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial 

encontra-se consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter 

celebrado contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000847-86.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. , 11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial 

encontra-se consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter 

celebrado contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000872-02.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO , 

11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial encontra-se 

consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter celebrado 

contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente faz-se 

necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A proteção 

judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como único 

caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir 

a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da 

proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000842-64.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. , 11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial 

encontra-se consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter 

celebrado contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000876-39.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN , 11 de março de 

2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000878-09.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN , 11 de março de 

2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000880-76.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN , 11 de março de 

2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000877-24.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN , 11 de março de 

2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000885-98.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. , 

11 de março de 2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Em síntese, a pretensão deduzida na inicial encontra-se 

consubstanciada no “não recordar” da parte autora em ter celebrado 

contrato de empréstimo com a parte demandada. Inicialmente faz-se 

necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A proteção 

judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como único 

caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir 

a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da 

proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 
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até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000881-61.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN , 11 de março de 

2020. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000821-88.2020.8.11.0006. AUTOR: 

VICENTE NUNES REU: BANCO CETELEM S.A. , 11 de março de 2020. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, a 

pretensão deduzida na inicial encontra-se consubstanciada no “não 

recordar” da parte autora em ter celebrado contrato de empréstimo com a 

parte demandada. Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes 

ponderações e reflexões. A proteção judicial em prol das partes que se 

socorrem do Judiciário como único caminho para resolução dos problemas 

acaba muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir 

da argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara extremamente 

sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e até 
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alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora descreve 

não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição financeira, 

deixa transparecer a falta de convicção quanto a sua causa de pedir e 

pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui certeza quanto ao 

ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em via administrativa – 

a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição financeira para 

lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento e/ou conta 

corrente. Só então, de posse do contrato, tomando conhecimento acerca 

de seus contornos, poderia então a parte autora formar plena convicção 

quanto ao conhecimento ou não daquilo que contratou e a partir de então 

deliberar sobre a pertinência de ajuizar a ação ordinária com o escopo de 

postular ressarcimento de valores. Nesse sentido, chamo atenção para o 

fato de que nem mesmo o contrato o(a) requerente fez constar em meio 

aos anexos da inicial, deixando, assim, de cumprir o que dispõe o art. 434 

do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 

Saliento ainda que acaso encontre óbice (negativa) em conseguir pela via 

administrativa o instrumento contratual com a instituição financeira 

requerida, surgiria então pertinência subjetiva para o ajuizamento de ação 

preparatória (tutela cautelar antecedente) a fim de que pela via judicial seja 

acessado o documento. Portanto, diante destas constatações, a inicial 

deverá ser emendada. Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000824-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000824-43.2020.8.11.0006. AUTOR: 

VICENTE NUNES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Um 

trecho da petição chama a atenção deste Juízo, o seguinte: “Desse modo, 

a parte autora jamais autorizou que fosse efetivado em seu benefício a 

Consignação Associada a Cartão de Crédito, e se há contrato assinado a 

venda foi casada e realizada sem informação clara e boa-fé objetiva, 

prática abominada pelo CDC.” (g.n.) Logo, conclui-se que a parte autora 

nem mesmo sabe se assinou contrato ou não. Pois bem. Inicialmente 

faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e reflexões. A 

proteção judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como 

único caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por 

conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica 

da proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 

SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigaram a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 
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Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (…).” (STF, RE 

631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre 

esse novo standard ético-judicial que passo a analisar a petição inicial, e 

exigir que a parte demonstre a indispensabilidade de se utilizar de meios 

de composição antes do ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto 

na descrição da petição inicial, como nos documentos apresentados, a 

parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter 

instado a parte demandada sobre o esclarecimento acerca da contratação 

ou mesmo de resolver sua irresignação administrativamente. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há 

pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame do mérito da 

pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, 

poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é 

de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando 

que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá 

questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, 

no mínimo, célere da suposta ausência de contratação, inclusive com 

eventual compensação financeira. Além da possibilidade de resolução 

imediata, existe outro importante caminho e órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos 

conhecido como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Impende ainda destacar que quando a parte autora 

transparece não se recordar de ter celebrado contrato com a instituição 

financeira, deixa transparecer ainda a falta de convicção quanto a sua 

causa de pedir e pedidos contidos na ação. Se a parte autora não possui 

certeza quanto ao ter contratado com a ré, pertinente seria solicitar – em 

via administrativa – a cópia do contrato que pelo qual se vale a instituição 

financeira para lançar mão dos descontos em sua folha de pagamento 

e/ou conta corrente. Só então, de posse do contrato, tomando 

conhecimento acerca de seus contornos, poderia então a parte autora 

formar plena convicção quanto ao conhecimento ou não daquilo que 

contratou e a partir de então deliberar sobre a pertinência de ajuizar a 

ação ordinária com o escopo de postular ressarcimento de valores. Nesse 

sentido, chamo atenção para o fato de que nem mesmo o contrato o(a) 

requerente fez constar em meio aos anexos da inicial, deixando, assim, de 

cumprir o que dispõe o art. 434 do CPC. Vejamos: “Art. 434. Incumbe à 

parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos 

destinados a provar suas alegações.” Saliento ainda que acaso encontre 

óbice (negativa) em conseguir pela via administrativa o instrumento 

contratual com a instituição financeira requerida, surgiria então pertinência 

subjetiva para o ajuizamento de ação preparatória (tutela cautelar 

antecedente) a fim de que pela via judicial seja acessado o documento. 

Portanto, diante destas constatações, a inicial deverá ser emendada. Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 11 de Março de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000851-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DIAS DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (INVENTARIANTE)

JOSE PALMIRO DA SILVA ESPOLIO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Vistos, etc... Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o pagamento, 

desde já fica a inicial analisada nos seguintes termos: Cite-se e intime-se o 

Espólio Réu na pessoa do seu representante por carta com aviso de 

recebimento a fim de que compareça a audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do CPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cáceres, 11 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 INTIMAÇAO das partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnando o que entender de direito para o prosseguimento da 
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execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88848 Nr: 4288-78.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO COURY JUNIOR, WILLIAN ALVES 

FERREIRA, OROMAR WOODS DE SOUZA NETO, FRANCISCO ALVES DA 

SILVA, JOSE ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE ESVALDERICO APARECIDO 

TOSTA, MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, JOICE 

PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 20116, LEANDRO 

TAVARES BARROS - OAB:15327, LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12.079

 ... Pelas razões expostas, acolho os embargos de declaração com efeitos 

infringentes, a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir 

do despacho de fls. 219 e determinar a regularização cadastral da 

representação processual do Espólio de Esvalderico Aparecido Tosta e de 

João Batista de Abreu, assim como a inclusão dos mesmos no pólo ativo 

da ação. Delibero ainda em reoportunizar a parte Autora manifestar sobre 

os termos do despacho de fls. 219, no prazo de dez dias. Fica facultado 

às partes manifestarem quanto o interesse na produção de provas e/ou 

aditamento das manifestações já apresentadas, no prazo de dez dias, 

justificando sua pertinência e necessidade. Por fim, retorne os autos 

conclusos para designação de audiência e análise das manifestações. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135550 Nr: 4649-27.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

20116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA DA SILVA 

PIENTA - OAB:22030-O-MT, ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE 

ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 MG, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17.513 MT

 ... Inobstante as partes em momento algum tenham questionado nas 

alegações finais o intento na produção de outras provas, além das 

compartilhadas, melhor refletindo, concluo que a sequência processual 

adotada traduziu em prejuízo processual nestes autos. O prejuízo decorre 

que a parte Autora manejou incidente arguindo a falsidade de alguns 

documentos, tendo a sentença limitado a rebater apenas o documento de 

fls. 92, desconsiderando a amplitude da impugnação. Dada a extensão 

dos questionamentos apresentadas no incidente, e ainda que as partes 

não foram questionadas especificamente quanto o interesse específicos 

na produção de provas, além das compartilhadas e produzidas em outros 

processos, é de reconhecer a violação ao princípio do contraditório e 

ampla defesa. Do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, 

com efeito infringente, para declarar a nulidade do despacho de fls. 253, 

na parte em que delibera pelo encerramento da instrução e oportuniza as 

partes apresentarem as alegações finais, assim como da sentença 

proferida. No que tange as provas colhidas após a interposição dos 

embargos, são validas para o fim de instruir estes autos. No mais, ante a 

comprovação de falecimento do Requerido, retifique o pólo passivo em 

substituição ao nome Hermes Benitez Cabral para Espólio de Hermes 

Benitez Cabral. Intime a Requerida Maria Helena Macedo Cabral, na pessoa 

de seu Procurador, para regularizar a representação processual do 

Requerido Hermes, no prazo de 15 dias. Desde já para as partes que 

estão devidamente representadas processualmente, após o decurso do 

prazo para interposição de recurso desta decisão, oportunizo 

manifestarem quanto o interesse na produção de outras provas, além das 

já juntadas nestes autos. Em relação ao Requerido, reitero os termos da 

deliberação de fls. 314, devendo prestar os esclarecimentos e 

documentos lá determinado, ficando aditada para a apresentação do 

holerite e extrato da conta englobe as datas mencionadas nas TEDs 

descritas na petição/documentos de fls. 315/330, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142061 Nr: 11836-86.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. FELIX DE OLIVEIRA, CATARINO FELIX DE 

OLIVEIRA, CATARINO FELIX DE OLIVEIRA, ELLEN GRAZIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL SANTOS MARTINEZ 

- OAB:23321, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT, VICTOR 

OLAVO DA SILVA - OAB:

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais), visando o cumprimento do Mandado deINTIMAÇÃO DO 

REQUERIDOS PARA AUDIÊNCIA a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172129 Nr: 7872-80.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR FERREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES - 

OAB:24690/O, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 145/149, ste valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 1.413,34( Um mil, quatrocentos e trinta e quatro 

reais e setenta e nove centavos) para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 1.434,79(Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove 

centavos )para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186754 Nr: 6222-61.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:287251
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Certifico que por um lapso da secretaria o CD/DVD ficou no drive de 

leitura do computador , tendo sido acostado novamente às fls.248 do 

presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195124 Nr: 570-29.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO JÚLIO DE CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 153/156, Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 778,16(setecentos e setenta e oito reais e 

dezesseis centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 778,16( 

setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos)para fins de guia 

de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000868-62.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONISON RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000868-62.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JONISON RIBEIRO DE 

CARVALHO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada 

no DEC. 911/69, ajuizada por Omni Financeira S/A em face de Jonison 

Ribeiro de Carvalho, na qual requer a busca e apreensão liminar do 

veículo. Analisando os documentos que acompanham a exordial, verifico 

que foram cumpridos os requisitos necessários para deferimento da 

liminar pretendida. Sendo assim, com fundamento no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 11 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000794-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO RAIMUNDO DA SILVA (REU)

CREUZA MARQUES CALDEIRA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000794-08.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA REU: CREUZA MARQUES 

CALDEIRA, JOSE APARECIDO RAIMUNDO DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se 

de “ação ordinária c/c nulidade de contrato de compra e venda de imóvel 

rural com pedido liminar” proposta por Amaury do Carmo Carvalho em face 

de Creuza Marques Caldeira e José Aparecido Raimundo da Silva, na qual 

alega, em síntese, que em 03 de abril de 2013 foi lavrada escritura pública 

de inventário e partilha e doação relativos ao espólio de João Marques 

Caldeira. Alega que, não obstante a lavratura da aludida escritura, um dos 

imóveis do espólio deixou de ser arrolado, incorrendo em grande prejuízo 

aos demandantes, razão pela qual requer a nulidade da escritura pública 

de inventário e partilha, bem como de eventuais negócios jurídicos 

celebrados. Pois bem. Analisando a narrativa fática exposta pelos 

demandantes, entendo que a matéria jurídica discutida diz respeito ao 

Direito das Sucessões, porquanto, em que pese ter denominado a 

demanda como ação ordinária para declaração de nulidade de venda de 

imóvel, em verdade, a matéria e pedido principais se referem a eventual 

declaração e nulidade da escritura pública de inventário e partilha de bens, 

matéria indubitavelmente relativa ao direito das sucessões. Além disso, a 

demanda foi proposta em desfavor dos demais inventariantes. Assim 

sendo, considerando que a Resolução 005/2014/TP atribuiu à 1ª Vara 

Cível a competência para "Processar e julgar os feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias, 

rogatórias e de ordem afetas à sua competência", este Juízo é 

incompetente para apreciar o caso em testilha, sendo competente o juízo 

da Vara de Famílias e Sucessões desta Comarca. Ao cabo de tais 

considerações, com fulcro no artigo 64§1º, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO e DECLARO de ofício a incompetência absoluta deste Juízo 

para o processo e julgamento do feito. Decorrido o prazo recursal e, 

consoante preconiza o artigo 64,§ 1º, do Código de Processo Civil, 

determino a remessa dos autos à Vara de Família e Sucessões desta 

comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 11 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000378-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PHARMANUT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004507-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON CALADO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004931-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA VALENTIN DITOTE (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000457-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI APARECIDA DE CARVALHO E SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004266-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 
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autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000565-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000449-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SANTANA ORTEGA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007178-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003592-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007455-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CÁCERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DANTAS DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003124-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TITO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA, na qual há notícia de falecimento do devedor antes da sua 

citação, nos termos do documento retro acostado ao feito. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico ser caso de extinção da ação executiva. 

O falecimento da parte executada antes da sua citação materializa fato 

impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do 

entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento do devedor antes 

da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva ad causam da 

demanda, que, ipso facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente 

uma das suas condições de existência, a demanda está originariamente 

natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL 

PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública 

pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da 

sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 

392/STJ). 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é 

admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter 

sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada 

execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das 

condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/10/2014, DJe 05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003198-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO PIRES CUIABANO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de 

Cáceres contra Venancio Pires Cuiabano, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Manifestação do exequente, no qual informa o 

falecimento do executado em 1994. Os autos vieram conclusos. É O QUE 

MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico ser caso de extinção da ação executiva. O falecimento da parte 

executada antes da sua citação materializa fato impeditivo para o 

prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do entendimento pacífico da 

jurisprudência, o falecimento do devedor antes da citação no feito 

executivo altera a legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso 

facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas 

condições de existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa 

toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA 

CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA 

CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a 

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 

modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O 

redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o 

falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente 

citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal 

contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da 

ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004018-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGA IZIDORIA CEBALHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de 

Cáceres contra Huga Izidora Cebalho, no qual há juntada da certidão de 

óbito. Os autos vieram conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser caso de 

extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes da 

sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso 

porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento 

do devedor antes da citação no feito executivo altera a legitimidade 

passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode ser 

redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de existência, 

a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ 

FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO 

DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 173761 Nr: 9045-42.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO -UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SEBASTIANA MONTEIRO RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença contra ANA SEBASTIANA 

MONTEIRO que foi sucumbente no processo.

Às fls. 112/113, a Executada foi devidamente intimada para pagar o débito, 

conforme planilha de cálculos apresentados pela Exequente às fls. 

108/116, quedando-se inerte.

Em razão disso, a parte exequente requer a penhora online dos bens da 

Executada, o que deve ser deferido.

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

a) DETERMINAR o BLOQUEIO ON LINE – via BACENJUD de valores no 

valor de R$ 704,22 (setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) 

sendo R$ 640,20 acrescido da multa de 10% prevista no §1º do art. 523 

do CPC, nas contas de titularidade da executada, forte no art. 835 CPC;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e 

depósito (art. 839 CPC), intimando-se após a executada (art. 841 do CPC);

d) Em caso de penhora frutífera e nada sendo requerido pela executada, 

expeça-se o alvará de liberação do valor bloqueado, em seguida voltem 

imediatamente conclusos para sentença com supedâneo no art. 924, II, do 

CPC;

e) Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99557 Nr: 4644-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA ALVES CAMPOS RAMOS, 

SEBASTIANA ALVES CAMPOS RAMOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 69, ste valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 146,44( cento e 

quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)para fins de guia de 

Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111219 Nr: 4572-81.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ROPELLI SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN SANTOS ALVES DA SILVA 

- OAB:12830/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA MARCIA 

CACERES DAN, para devolução dos autos nº 4572-81.2012.811.0006, 

Protocolo 111219, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007910-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1007910-70.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 17.652,78 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: VILA MARIANA, 1895, 

AV GETULIO VARGAS, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

POLO PASSIVO: Nome: NATALINO BATISTA DOS SANTOS Endereço: 

LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida 

ativa números 32830/2017, 32831/2017, 32832/2017, que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva Moraes Almeida, matrícula 

41931, estagiário, digitei. CÁCERES, 11 de março de 2020. JULIENNE DE 

MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 
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nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. J.V

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000442-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000442-84.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.789,14 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA Endereço: Rua 

General Osório, 2023, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

09 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000440-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. DA CRUZ SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000440-17.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.544,36 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: N. DA CRUZ SILVA & CIA LTDA - ME Endereço: RUA DA 

TAPAGEM, 653, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000767-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER SANDRO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000767-59.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.293,13 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VALTER SANDRO FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

ALEXANDRE NIECZAY, 1, QD B LOTE 13, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

09 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000927-50.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

BRITO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 
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79017-121 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005998-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003531-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCINEIA DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAR O POLO ATIVO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DA 

EXECUTADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006994-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006994-02.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA SEBASTIANA ALVES 

DE SOUSA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006994-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006994-02.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA SEBASTIANA ALVES 

DE SOUSA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002766-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO DE SOUZA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002766-47.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: APRIGIO DE SOUZA 

BENEVIDES EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o prazo 

recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

20 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002766-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO DE SOUZA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002766-47.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: APRIGIO DE SOUZA 

BENEVIDES EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Precluso o prazo 

recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

20 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MUNIZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000932-72.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:AMANDA MUNIZ 

DO AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA FERNANDA 

AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/04/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO OAB - SP105690 (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DOS 

EMBARGOS OPOSTOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006239-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006239-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO APARECIDO FAZIO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por THIAGO APARECIDO 

FAZIO DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, recebeu em sua residência uma 

notificação da Reclamada sobre uma segunda via de conta sem nenhum 

tipo de demonstrativo de consumo sob a sua unidade consumidora n.º 

6/2574686-8, no valor de R$ 5.321,95 (Cinco mil trezentos e vinte e um 

reais e noventa e cinco centavos), com vencimento para 30/10/2018 Foi 

deferida tutela antecipada determinando a suspensão da cobrança no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo, pelo que REJEITO a preliminar de incompetência 

suscitada pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. Em exame do caso concreto, não há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observado, visto que é 

necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

em que pese a juntada do TOI pela Requerida, observa-se que o 

procedimento foi acompanhado por pessoa diversa do titular da UC. 

Ademais, a Requerida não comprovou que o autor foi previamente 

notificada da realização da perícia em seu medidor. A Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL disciplina no §7º que: (...) § 7o Na 

hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (grifei) Diante destas exigências, apura-se que 

os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar 

o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, 

pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 

5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a jurisprudência já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO A 

AFERIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – 

NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES NO CASO 

CONCRETO – PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – INEXISTÊNCIA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

301372820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 
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PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013) Assim, sendo abusiva 

a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, justificando a declaração de 

inexistência de débito do valor cobrado. Quanto aos danos morais 

pleiteados, tenho que razão assiste ao autor, pois, além da cobrança ser 

indevida. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo; 

a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 8.000,00 ((oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006239-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006239-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO APARECIDO FAZIO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por THIAGO APARECIDO 

FAZIO DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, recebeu em sua residência uma 

notificação da Reclamada sobre uma segunda via de conta sem nenhum 

tipo de demonstrativo de consumo sob a sua unidade consumidora n.º 

6/2574686-8, no valor de R$ 5.321,95 (Cinco mil trezentos e vinte e um 

reais e noventa e cinco centavos), com vencimento para 30/10/2018 Foi 

deferida tutela antecipada determinando a suspensão da cobrança no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo, pelo que REJEITO a preliminar de incompetência 

suscitada pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. Em exame do caso concreto, não há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observado, visto que é 

necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

em que pese a juntada do TOI pela Requerida, observa-se que o 

procedimento foi acompanhado por pessoa diversa do titular da UC. 

Ademais, a Requerida não comprovou que o autor foi previamente 

notificada da realização da perícia em seu medidor. A Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL disciplina no §7º que: (...) § 7o Na 

hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (grifei) Diante destas exigências, apura-se que 

os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar 

o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, 

pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 

5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a jurisprudência já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 
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IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO A 

AFERIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – 

NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES NO CASO 

CONCRETO – PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – INEXISTÊNCIA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

301372820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 

PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013) Assim, sendo abusiva 

a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, justificando a declaração de 

inexistência de débito do valor cobrado. Quanto aos danos morais 

pleiteados, tenho que razão assiste ao autor, pois, além da cobrança ser 

indevida. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo; 

a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 8.000,00 ((oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006444-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006444-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE MIRANDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000933-57.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FERNANDA DE 

MIRANDA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES POLO PASSIVO: MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010049-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010049-07.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: LEIDIANE GOMES EXECUTADO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, permanecendo inerte até a presente data. Assim, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação 

não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010049-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010049-07.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: LEIDIANE GOMES EXECUTADO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, permanecendo inerte até a presente data. Assim, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação 

não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSSA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006616-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THAYSSA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA NOGUEIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000934-42.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:THAINARA 

NOGUEIRA DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004317-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE RODRIGUES MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA MODESTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSSA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006616-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THAYSSA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 
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Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSSA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006616-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THAYSSA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002866-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DALBEM BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002866-02.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: ANA PAULA DALBEM BARBOSA Vistos, etc. Verifica-se 

dos autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo 

inerte até a presente data. Assim, a extinção da presente ação é medida 

que se impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por 

omissão da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PIRES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000913-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIA PIRES DE PAULA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PIRES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000913-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIA PIRES DE PAULA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003064-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANTONINI FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI OAB - BA56805-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003064-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA ANTONINI 

FRANCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., MASTERCARD 

BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003064-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANTONINI FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI OAB - BA56805-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003064-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA ANTONINI 

FRANCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., MASTERCARD 

BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012692-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca do valor depositado e, consequentemente, manifestar o 

que achar de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005742-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005742-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES VIEIRA 

NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Verifica-se dos 

autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte até 

a presente data. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão 

da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005742-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005742-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES VIEIRA 

NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Verifica-se dos 

autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte até 

a presente data. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão 

da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AERICA DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AERICA DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA ESCOBAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERES CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 

(REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

NADIR GONCALVES DOS SANTOS OAB - 567.641.461-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000937-94.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:F. S. S. M. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO ARAUJO PEREIRA 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DOS SANTOS BAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MAGNO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO WAGNER PAIVA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA BARBOZA CALIXTO PAIVA OAB - RS90332 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MAGNO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMORONE DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO SAO BERNARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005559-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JUCELIO SAO BERNARDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO SAO BERNARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005559-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JUCELIO SAO BERNARDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 163 de 948



julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMARY BORGES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013320-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT3541-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013320-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT3541-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007535-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007535-69.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LEILA OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007535-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007535-69.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LEILA OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos 

arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003419-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003419-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO, a parte Requerente para que apresente endereço atualizado da 

parte Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003433-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ANTONIO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003433-04.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA Vistos, etc. Verifica-se dos 

autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte até a 

presente data. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão 

da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 2 de março de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMARY BORGES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006701-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN BRUNO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN BRUNO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006582-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE JESUINE DOS SANTOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SANTOS HURTADO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SANTOS HURTADO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RIVELINO DA CRUZ SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001091-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CELSO RIVELINO DA CRUZ 

SERRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006761-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BARROS DE FALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006761-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANILO BARROS DE FALCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006761-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BARROS DE FALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006761-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANILO BARROS DE FALCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005161-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISLENE COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO, o patrono do Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetue a atualização do cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000254-57.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME INTERESSADO: ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, da Lei 

nº 9.099/95. Homologo a desistência da ação formulada pela Requerente 

no ID n. 28461778, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais 

Cíveis, estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se. CÁCERES, 2 de março 

de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R M ROSA TAVARES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001706-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: R M ROSA TAVARES - ME 

REQUERIDO: BENTO DAS NEVES SILVA Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004321-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNA VIEGAS MUNIZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA SEGUNDA PELE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004321-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARYANNA VIEGAS MUNIZ 

LIMA REQUERIDO: LOJA SEGUNDA PELE Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 6 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOTSEMANY BAYRON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOTSEMANY BAYRON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR RECURSO INOMINADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ASSUNCAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ASSUNCAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE BARROS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000973-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOEL DE BARROS CANDIDO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 6 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL DE BARROS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000973-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOEL DE BARROS CANDIDO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 6 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

apresente nos autos Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR D R. DECISÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR D R. DECISÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004702-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GUILLERMO RAMALLO GUEVARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004702-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENE GUILLERMO RAMALLO 

GUEVARA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 6 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005555-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005555-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEJUNIO CAMARGO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

autora, embora devidamente intimada para audiência de instrução e 

julgamento, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005555-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005555-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEJUNIO CAMARGO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

autora, embora devidamente intimada para audiência de instrução e 

julgamento, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA PEREIRA OAB - MT25669/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O POLO ATIVO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO 

PAGAMENTO EFETUADO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006602-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GARCIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO 

ACORDO EFETUADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ULGA VIEIRA DE SOUZA BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000939-64.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ULGA VIEIRA DE 

SOUZA BRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007057-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VALDEMAR PEREIRA GONCALVES OAB - RJ117981 (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONCA OAB - RJ102516 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005863-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS & SILVA DA COSTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO MOREIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO OSMILDO MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005863-55.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: CAMPOS & SILVA DA COSTA 

LTDA - EPP EXECUTADO: FRANCISCO ANTONIO MOREIRA, FRANCISCO 

OSMILDO MOREIRA Vistos, etc. Intime-se o patrono do Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001723-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO GONINI BENICIO OAB - SP195470 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 4078-32.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO SANT'ANNA, MARIA DA CONCEIÇÃO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS 

- OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, DR JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA PARA EM 5 DIAS PROMOVER A RETRIRADA DA CERTIDÃO DE 

CRÉDITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226719 Nr: 11946-75.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO DE ALMEIDA EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. JOSÉ THADEU DOS 

SANTOS MESQUITA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228903 Nr: 449-30.2018.811.0006

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANYELLI ARAUJO NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE, DR. MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2019 ÀS 14:00 HORAS NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, 

DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE IDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA 

LIMINAR VIA SISTEMA Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT 

Dados do Processo: Processo: 1000704-97.2020.8.11.0006 ; Valor causa: 

R$ R$ 15.168,76; Tipo: Cível; Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: CELSO JORGE DE OLIVEIRA : ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE 

LUZ : REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do 

polo passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para o 

cumprimento da medida liminar e comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 16:00 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. Medida Liminar: Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por CELSO JORGE DE OLIVEIRA desfavor de 

BANCO BMG S/A. O autor afirma que é beneficiário de aposentadoria 

militar, e que ao analisar suas finanças verificou que a empresa requerida 

estava debitando em sua conta o valor de R$ 20,36 (vinte reais e trinta e 

seis centavos), com a denominação “cartão de crédito”. Entretanto, afirma 

que nunca realizou qualquer contratação com a empresa requerida, assim 

como nunca solicitou qualquer cartão de crédito. Assim, requer que o 

cancelamento dos descontos de “cartão de crédito”, visto que não 

realizou a contratação. Pois bem. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

Requerida cancele o débito em sua folha salarial em nome da empresa 

requerida visto que não contratou o serviço/cartão. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente juntou os 

holerites dos débitos realizados pela requerida. Outrossim, o perigo do 

dano resta evidenciado na medida em que o Requerente, supostamente, 

está tendo um desconto indevido em seus proventos, o que pode lhe 

causa prejuízos e empecilhos de ordem financeira. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que 

SUSPENDA a cobrança do cartão de crédito, no valor de R$ 20,36 (vinte 

reais e trinta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar a 

partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do item 

anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 
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antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 11 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA MODESTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000826-13.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 12.720,66; Tipo: Cível; 

Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: 

OSMARINA MODESTO DE MORAIS : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO : REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO 

ITAUCARD S/A Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 176, - LADO 

PAR, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-300 Finalidade: Efetuar a 

CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 15:00 (MT), na sala 

de audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 11 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE MARCHI DE MEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000796-75.2020.8.11.0006. AUTOR: DEBORA OLIVEIRA DE MARCHI DE 

MEI REU: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Em sua peça inaugurou, o 

requerente sustenta que realizou a compra de um Mini Projetor e que o 

produto não foi entregue em sua residência. Afirma que a compra do 

produto foi cancelado pela requerida de maneira unilateral e que o valor 

pago pelo produto seria estornado na fatura do cartão de crédito. Nesse 

sentido, requer a título de urgência, que a requerida entregue o produto 

(Mini Projetor), no prazo de 10 dias. Assim, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

informar/comprovar se houve o estorno pela requerida dos valores pagos 

ou não. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 

de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CLEMIR RODRIGUES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000547-27.2020.8.11.0006. AUTOR: ALESSANDRO CLEMIR RODRIGUES 

MENDES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Segundo consta 

da inicial, o Requerente era proprietário do veículo “GM Chevrolet SL, Placa 

JYH-1097, ano 1986”, o qual foi leiloado como sucata no ano de 2007, 

através do edital n. 001/2007, lote n. 564, estando assim, fora de 

circulação desde então. O Requerente sustenta que, apesar de estar fora 

de circulação, bem como após ter realizado requerimento de baixa de 

restrição administrativa registrada junto a Requerida, junto ao Detran-MT o 

veículo continua a consta como estando em circulação, bem como há 

registro de débito registrado junto a Secretaria de Fazenda, referente ao 

veículo acima descrito. Requer a título de concessão de tutela de urgência, 

que seja determinado ao Requerida Estado de Mato Grosso, que suspenda 

a exigibilidade dos valores cobrados a título de IPVA e demais débitos 

vinculado ao veículo “GM Chevette ano 1986, Placa JYH-1097 relativos 

aos anos de 2015 a 2019”. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse 

passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária, considerando que há nos autos documentos de 

comprovação das alegações expostas, quanto ao leitão realizado, quanto 

ao requerimento formulado pelo Requerente junto ao Requerido, bem como 

quanto a existência de débitos ainda registrados em nome do Requerente, 

vinculado ao veículo em questão. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a 

Requerente, pode ter seu nome negativação ou protestado, o que lhe 

causaria sérios prejuízos. Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 
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durante a dilação probatória à existência de débitos devidos em desfavor 

do Requerente, persistirá a possibilidade de medidas que impute a 

Requerente o ressarcimento. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao Requerido que 

suspenda a exigibilidade dos valores cobrados a título de IPVA e demais 

débitos vinculados ao veículo “GM Chevette ano 1986, Placa JYH-1097 

relativos aos anos de 2015 a 2019”, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da intimação desta decisão. Dispensada a audiência de conciliação em 

razão da natureza da ação; Citem-se os Requeridos da presente ação 

para, querendo, apresentarem contestação, na forma do art. 335, II e com 

prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000819-21.2020.8.11.0006. AUTOR: ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Segundo consta 

da inicial, o Requerido vem realizando descontos referente a contribuição 

previdenciária sobre o valor pago dos adicionais, noturno e de 

insalubridade, agindo em desacordo com a legislação vigente, posto que 

deveria incidir somente sobre o vencimento do cargo efetivo com os 

acréscimos de vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei e 

adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens outorgadas 

ao servidor tais como ganhos habituais, ou reajustes. O autor alega haver 

indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. Afirmando a 

presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão da tutela 

provisória inaudita altera pars. É o breve relato. Fundamento e decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Consiste o pedido de concessão de tutela de urgência em determinar 

ao Requerido que se abstenha de realizar descontos previdenciários 

sobre os adicionais, noturno e de insalubridade, e quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. No caso, verifica-se evidente hipótese de 

aplicação da força vinculante dos precedentes jurisprudenciais, pois a 

matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese foi fixada pelo STF em 

sede de Repercussão Geral, com trânsito em julgado em abril de 2019. 

Nesse contexto, importante fazer uma breve análise do chamado 

precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 927 do Novo Código 

de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de parâmetros que devem 

ser observados por todos os juízes e tribunais em suas decisões, 

referidas situações tratam do que se chama precedente vinculante. Nessa 

perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender que o rol do artigo 

927 do Novo Código de Processo Civil é meramente exemplificativo, visto 

que o precedente passou a ser utilizado para indicar, de modo mais amplo, 

pronunciamentos judiciais que, logo quando são emitidos, nascem com a 

declarada finalidade de servir de parâmetro, de vincular decisões judiciais 

subsequentes, que versem sobre casos em que se ponha a mesma 

questão jurídica. Entendendo que o legislador optou pela não taxatividade 

do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil, possível concluir que a 

observância às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

Repercussão Geral perfaz um precedente vinculante, capaz de ensejar o 

reconhecimento de tutelas de evidência aos casos que versem sobre o 

tema fixado. Assim, da análise conjunta dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do 

Código de Processo Civil, pode-se constatar que o legislador inseriu a 

necessidade de seguir os precedentes criados a partir de julgamentos de 

Recursos Extraordinários dotados de Repercussão Geral. Corroborando 

este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, do CPC estabelece que, uma vez 

reconhecida a existência de Repercussão Geral, todos os processos de 

igual matéria devem ser suspensos. Assim, quando decididas as questões 

constitucionais em regime jurídico de Repercussão Geral, os processos 

sobrestados sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, 

tem-se que as decisões em que se reconhece a Repercussão Geral 

gozam de carga vinculativa a ser observada por todos os tribunais e 

juízes em âmbito nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, 

do CPC. Na hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é 

tratado no Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede 

de Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio 

decidendi, sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de 

contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são 

passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria decorre 

diretamente da Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 

2º e 3º e, no artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição 

previdenciária, sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. 

Importante destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária 

sobre parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de 

verbas remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 

retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 
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No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicada na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, bem como de quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória ou não habituais, sob pena de responder 

por crime de desobediência. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Citem-se os Requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentarem contestação, na forma do 

art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Aportando a 

resposta, intime-se o Requerente para apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para novas deliberações. Às 

providências. CÁCERES, 6 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012063-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012063-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIZE DE SOUZA 

MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por Mariza de Souza Marques em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 105,11 (cento e 

cinco reais e onze centavos) contudo, desconhece o débito em questão, 

razão pela qual a negativação é indevida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No que tange à ausência de contrato assinado pelo 

autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. REJEITO o pedido de condenação de litigância de má 

fé pleiteado pela parte Reclamada em desfavor da parte Autora. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE OLIVEIRA 

CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003608-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEXANDRE SORRILHA DE LIMA (TESTEMUNHA)

DIEGO MAGALHÃES (TESTEMUNHA)

EDMAR FERRARI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003608-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: OVIDIL FERREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: MOTOS COYOTE LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por OVIDIL FERREIRA DA CRUZ em desfavor de 

COYOTE - MECÂNICA E MOTOPEÇAS, alegando que na data do dia vinte e 

dois [22] do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete 2017 efetuou 

compra de bateria de motocicleta Marca Moura na loja comercial da 

Requerida, tendo pago o valor de R$ 143,00 (Cento e quarenta e três 

reais). Aduz ainda, que dias após a compra passou a apresentar 

vício/defeito impossibilitando seu uso. Neste peculiar cumpre alegar que a 

motocicleta simplesmente não dava partida ligava/funcionava, justamente 

em razão do vício/defeito do produto. O Requerente, por consequência, 

deslocou-se até o estabelecimento comercial da Requerida para solicitar 

reparo do produto, uma vez que o mesmo ainda estava no prazo período 

de garantia No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a prelimiar de Inépcia da 

Inicial, tendo em vista, que os valores acerca dos pedidos do autor foram 

bem discriminados. REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial por necessidade de perícia, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide. No caso, é certo que o consumidor 
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se encontra protegido, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao 

nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta 

para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Por todo o 

exposto, tenho que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomou o devido cuidado no tocante a qualidade dos serviços prestados 

aos seus clientes. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com o vício no 

produto adquirido na loja reclamada e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a indenização por danos 

morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo aos danos morais, 

diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor. O 

“quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve 

produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de 

novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o 

magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de 

culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre 

outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem 

empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, a titulo de danos materiais, os valores referentes o valor 

de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000223-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZIL LEMES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000223-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: OZIL LEMES DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OZIL LEMES 

DA SILVA FILHO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu 

nome junto aos orgãos de proteção de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Ainda, 

não há o que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, pois, a 

responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 do 

CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 
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refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de dezembro de 2019.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011465-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SIMAO DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011465-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: AUGUSTO SIMAO DA CRUZ 

JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por AUGUSTO SIMÃO DA CRUZ 

JUNIOR em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando que adquiriu 

um plano na modalidade de assinatura mensal, no valor de R 130,00 (cento 

e trinta reais ao mês), tendo feito uso do mesmo pelo período de mais ou 

menos 01 mês quando ligou na central e pediu alteração do mesmo, para 

outro pacote que melhor atenderia sua necessidade. Assim fora feito, 

através do contato, onde o plano adequado ficou em R$ 251,00 (duzentos 

e cinquenta e um reais). A pretendida mudança ocorreu desde 19 de 

fevereiro de 2016. Ocorre que desde março de 2016 está pagando o valor 

de R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), 

sem fazer uso do produto contratado, estando no uso, somente do pacote 

inicialmente contratado. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe 

face à hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às requeridas 

comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. No caso em 

tela, a reclamada incorreu em falha na prestação de serviço por ter 

recebido pelo serviço e não tê-lo disponibilizado, tampouco ressarcido o 

valor pago. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever 

a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos, respondendo 

pelos danos causados independente de culpa. Embora o descumprimento 

contratual, por si só, em regra, não dá ensejo à reparação por danos 

morais, tenho que a situação experimentada pelo autor ultrapassa a 

esfera do mero aborrecimento, atingindo seu íntimo, pois, contratou o 

serviço, pagou, aguardou a instalação, sem êxito. Ante a inércia da 

Requerida, tentou receber o valor pago e novamente se viu frustrada. 

Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato 

suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às 

vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. O não 

ressarcimento do valor pago, por si só já justificaria o reparo 

extrapatrimonial, amparado no entendimento jurisprudencial do TJMT: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA 

CANCELADA. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar 

de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto o conjunto probatório 

demonstra que a instituição financeira recorrente concorreu para os fatos 

descritos na inicial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui 

ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

ausência de estorno dos valores cobrados pela compra cancelada, 

levando o consumidor a solicitar reiteradamente pelo ressarcimento, é fato 

capaz de ensejar o direito a indenização a título de dano moral em razão 

dos transtornos e contratempos causados. Para a fixação de indenização 

por danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições 

pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o 

grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra 

moderado. Sentença mantida. (TJMT. Recurso Cível Nº 

0053262-54.2015.811.0001. Relator: NELSON DORIGATTI. Julgamento 

11/10/2016). RECURSO INOMINADO - BANCO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA 

INDEVIDA E DE FORMA REITERADA - PROLEMA NÃO SOLUCIONADO 

ADMINSITRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A cobrança indevida e de modo persistente, dá ensejo a 

restituição do valor pago e também gera dano moral, pelo fato de o 

problema não ter sido solucionado administrativamente, em razão dos 

transtornos, inquietude e contrariedade sofridos pelo consumidor. (TJMT, 

RI 2280/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 18/06/2013) Desta feita, 

a indenização deve ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade, guardando, ao mesmo tempo, um caráter pedagógico, 

a fim de punir a as reclamadas pela conduta reprovável praticada, 

evitando que seja cometida novamente. Assim, diante das peculiaridades 

do caso concreto, tenho que o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) se revela razoável, diante do caráter eminentemente pedagógico 

da medida. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONDENAR a Requerida, ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR a Requerida, ressarcir à parte 

Autora a título de danos materiais o valor de R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais), incidindo-se correção monetária e juros a partir da data 

do desembolso. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010594-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE LUCAS DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSE LUCAS DA SILVA DOS SANTOS em 

desfavor de OI S.A, alegando que a Requerida negativou seu nome 

indevidamente. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou 

que a parte autora tenha contratado seus serviços. Assim, não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE EDUARDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003668-05.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE EDUARDA 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PINTO VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005980-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IRINEU PINTO VITORIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por IRINEU PINTO VITORINO 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que vem recebendo 
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cobrança indevida da instituição bancária Bradesco S/A, referente ao 

contrato sob nº.792705731000068EC, com inclusão indevida datada de 

10/08/2017, no valor de R$94,32 (noventa e quatro reais e trinta e dois 

centavos). A liminar foi concedida nos termos pleiteados pela parte autora 

ID 10105107 No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Segundo o Código de Processo Civil, ônus 

da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova parte do princípio 

que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando a cobrança reiterada de um débito que 

convencionou declarar sua inexistência. O autor não pode ser prejudicado 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213208 Nr: 1772-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE JESUS BARROS - 

OAB:28047/O, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB/MT 5286-B 

e BRUNO DE JESUS BARROS - OAB/MT 28.047, PARA APRESENTAÇÃO 

DAS RAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247186 Nr: 1961-14.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1961-14.2019.811.0006 – Id. 247186

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ADRIANO LÚCIO DA CONCEIÇÃO PROENÇA

INTIMANDO: Vítima: Flavia Caroline de Oliveira Filiação: Edivaldo Ferreira 

Teles e Elisaias Pereira de Oliveira Rezende, data de nascimento: 

03/05/1998, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, Endereço: 

Rua dos Dulce - Quadra 12 - Casa 3, Bairro: Cohab Nova, Cidade: 

Caceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 255713 Nr: 8160-52.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374.372, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT"

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que esta Magistrada irá submeter a um 

procedimento cirúrgico urgente nesta semana, bem como estará de 

licença médica para se reestabelecer do referido procedimento médico, 

hei por bem redesignar o dia 02/04/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência.

Intimem-se o réu e as pessoas arroladas à fl. 05.

Ciência ao Parquet e a Defesa.

Requisite-se caso seja necessário.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 255714 Nr: 8161-37.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que esta Magistrada irá submeter a um 

procedimento cirúrgico urgente nesta semana, bem como estará de 

licença médica para se reestabelecer do referido procedimento médico, 

hei por bem redesignar o dia 07/04/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência.

Intimem-se o réu e as pessoas arroladas às fls. 06, 06-vº e 176.

Ciência ao Parquet e a Defesa.

Requisite-se caso seja necessário.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 258545 Nr: 9948-04.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos etc. Primeiramente, defiro o requerido pelas partes, motivo pelo 

qual homologo a desistência da oitiva da testemunha Sérgio Mario Pereira. 

Ademais, determino vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste acerca do pedido de revogação de prisão preventiva. Por fim, 

declaro encerrada a instrução criminal, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Publico , em seguida a Defesa, para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal e sucessivo. Após, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação. Às Providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223431 Nr: 9538-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO EVANDRO DOS SANTOS, F. P. L.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Braga Ribeiro - 

OAB:95.555/MG, Vinicius Braga Ribeiro - OAB:107.875

 Ação penal cod. n. 223431

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu ilustre 

representante em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, 

ofereceu denúncia contra MAGNO EVANDRO DOS SANTOS, dando-o 

como incurso nos artigos 129, § 9º e art. 147, caput, ambos do Código 

Penal, nas disposições da Lei n.º 11.340/2006.

Consta nos autos que, no dia 19 de agosto de 2017, nesta cidade de 

Cáceres, o denunciado, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, 

ofendeu a integridade corporal e ameaçou causar mal injusto á sai 

convivente, sra. Fernanda Pereira Leite.

A denúncia foi recebida em 18/10/2017 (fl. 64).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 

66/68.

Durante a instrução processual, desistiu-se da oitiva da vítima e 

declarou-se a revelia do réu (fl. 106 e 135), bem como inquiriu-se a 

testemunha Carlos Antonio Ferrai Caetano (fl. 92), conforme gravado no 

CD-R de fls. 93.

O representante do Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 

136/140, ocasião em que opinou pela improcedência da ação penal.

Já os memoriais finais da defesa vieram às fls. 146/149 também 

requerendo a absolvição do acusado.

É o relatório. Decido.

Pretende-se neste feito, atribuir a MAGNO EVANDRO DOS SANTOS, a 

prática do delito do art. 129, § 9º e art. 147, caput, ambos do Código Penal, 

nas disposições da Lei n.º 11.340/2006.

Primeiramente, registra-se que o crime de lesão corporal é crime material, 

que, em regra, deixa vestígios, fazendo-se necessário, o exame de corpo 

de delito para a constatação da materialidade, consoante determina o art. 

158 do CPP, sendo certo que sequer a confissão supre a ausência.

Ocorre que não há nos autos exame de corpo delito, sequer laudos ou 

prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde 

comprovando as agressões alegadas pela vítima, existindo nem mesmo o 

laudo de avaliação preliminar.

Embora a legislação processual penal permita que, no caso de 

desaparecimento dos vestígios que o exame de corpo de delito seja 

suprido por prova testemunhal (CPP, art. 167), certo é que, na hipótese 

dos autos, a vítima não se submeteu ao exame.

Atrelada à ausência de materialidade, verifico também a ausência de 

provas quanto à autoria, como passo a expor.

A vítima, ao ser inquirida em sede policial, narrou a ocorrência da 

agressão e das ameaças, porém tais declarações não foram repisadas 

em Juízo, eis que, não foi localizada no endereço constante nos autos, 

ocasião em que acusação e defesa desistiram de sua oitiva.

A testemunha inquirida nada acrescentou.

Por fim, o denunciado foi declarado revel.

Pois bem, imputa-se ao acusado a conduta de ter agredido e ameaçado 

sua convivente. Ocorre que, o depoimento da vítima não foi repisado em 

Juízo, já que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, 

mesmo estando devidamente intimada para tal.

Deste modo, atrelada a ausência do exame de corpo de delito, constata-se 

que as testemunhas não presenciaram os fatos e a vítima, cujo 

depoimento seria imprescindível para a elucidação dos fatos, não foi 

ouvida.

Portanto, diante da fragilidade do contexto probatório e, tendo em vista o 

disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, o qual veda ao juiz 

sentenciante a utilização, de forma exclusiva, dos elementos informativos 

colhidos na investigação policial em sua decisão, merece ser emanado o 

veredito absolutório, em prestígio ao princípio processual penal do in dubio 

pro reo.

Nesse sentido, eis o posicionamento do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado:

 Nesse sentido, eis o posicionamento do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES 

PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM 

O PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer 

prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a 

materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da 

inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado 

o favor da dúvida , conforme parêmia in dubio pro reo. (N.U 

0025184-52.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, 

Publicado no DJE 22/10/2019).

Assim, considerando que o Direito Penal também não se compadece com 

meras suposições ou conjecturas e, ante a ausência de elementos 

probatórios suficientes a ensejar a condenação, a absolvição é medida 

que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia 

e via de consequência, ABSOLVO o denunciado MAGNO EVANDRO DOS 

SANTOS, das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações, comunicações e baixas 

de estilo, arquive-se.

 P.R.I.C.

Cáceres, 10 de março de 2020.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241154 Nr: 8685-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVAM DA SILVA RIBEIRO, DIEGO DA 

COSTA AGUIAR, ROBSON COSTA DA MOTTA, JOÃO CARLOS ANTERO 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8685-68.2018.811.0006 – Id. 241154

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ODIVAM DA SILVA RIBEIRO, DIEGO DA COSTA AGUIAR, 

ROBSON COSTA DA MOTTA, JOÃO CARLOS ANTERO DE JESUS

INTIMANDO: Denunciado(a): Odivam da Silva Ribeiro Filiação: Elisael Pinto 

Ribeiro e Eugenia Alves da Conceição Ribeiro, data de nascimento: 

16/07/2000, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 22 de agosto de 2018, (...), neste município de Cáceres/MT, o 

denunciado ODIVAM DA SILVA RIBEIRO, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia 

móvel, consistente 01 (uma) vaca leiteira de propriedade do Sr. Wanderley 

Vitorino da Silva. (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ODIVAM DA SILVA RIBEIRO como 

incurso no artigo 155, §6º do Código Penal (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial retro. Cite-se e 

intime-se o(a) acusado(a) Odivam da Silva Ribeiro, através da via 

editalícia, observando o prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

361 do CPP. Caso o(a) denunciado(a) Odivam da Silva Ribeiro não 

compareça aos autos ou constitua defensor, certifique-se o transcurso do 

prazo e abra-se nova vista ao Ministério Público, para manifestação. Em 

tempo, determino a citação dos réus Diego e Robson via Carta Precatória, 

nos endereços elencados às fls. 113. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245709 Nr: 927-04.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 927-04.2019.811.0006 – Id. 245709

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALEXYAN SANTANA GONÇALVES

INTIMANDO: Vítima: Amanda Mendes da Silva Filiação: Valdeci Medeiros da 

Silva e Renilva Passos Mendes, data de nascimento: 20/08/2000, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido..

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de providências 

protetivas analisado em sede de plantão judiciário. Deste modo, com o 

decurso do prazo de 6 (seis) meses, e não havendo informações que 

demonstrem a necessidade da sua manutenção, determino o arquivamento 

do presente procedimento, com a devida intimação da vítima. Após, dê-se 

as baixas necessárias. As providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 254283 Nr: 7094-37.2019.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CELIO SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes da Silva Junior - 

OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7094-37.2019.811.0006 – Cód. 254283

Vistos.

Defiro o requerimento acostado às fls. 39.

Substituo o item ‘2’ da decisão de fls. 37, constando: Comparecimento a 

esse Juízo semestralmente para atualizar suas informações.

Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 189123 Nr: 7683-68.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE CAMPOS, SEBASTIAO 

ESPINOZA COLETO, VILMAR SOUZA JÚNIOR, RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 Homologo a proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo 

acusado, ressalvando a este que a suspensão será revogada, se no 

curso do prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou ainda 

descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218623 Nr: 6040-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 PROCESSO N.º 6040-07.2017.811.0006 - Cód. 218623

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 10.3.20 HORÁRIO: Inicio: 14h10min. Término: 14h20min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

DEFENSOR: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Denunciado (a): Francisco Silva Neto
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TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público, bem como o denunciado. A vítima requereu ser 

inquirida sem a presença do acusado. Em seguida O MM. Juiz inquiriu à 

vítima Jeremias Pereira Leite, as testemunhas Benedito Martins Ribeiro e 

Saul Miguel Catelan, bem como foi procedido ao interrogatório do réu, 

através de oitiva digital. O i. Representante do Ministério Público requereu 

a juntada de certidão circunstanciada do acusado. A defesa nada 

requereu. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro 

o pleito ministerial, junte-se aos autos certidão circunstanciada do réu. 

Homologo a desistência formulada às fls. 115/116 e 119. Declaro 

encerrada a instrução. Abro prazo de cinco dias consecutivos para que 

as partes manifestem-se em alegações finais através de memoriais. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o 

digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 242040 Nr: 9239-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos, etc.

 Primeiramente, acolho o pedido de fl. 381, motivo pelo qual homologo a 

substituição da profissional Rejani França Fiorini pela Dra. Ana Paula 

Fernandes Gomes.

Autorizo o acesso da referida profissional aos autos, devendo a mesma 

ser intimada, nos termos constantes na decisão de fl. 360.

Em tempo, solicite-se informações acerca do cumprimento da missiva de fl. 

364.

Por fim, após o cumprimento das determinações acima, voltem-me os 

autos conclusos para ulterior deliberação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (REU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (REU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (REU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (REU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO OAB - MT17751/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos dos Requeridos, para querendo apresentarem suas 

contra-razões

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001417-12.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LOPES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001544-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANO GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001544-18.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: JOSIANO GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS Vistos etc. 

Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifico que KSL 

Associados não tem procuração nos autos, sendo impossível o 

levantamento dos valores em seu favor. Sanada a irregularidade, 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE ANGELA SANTANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

VITORIO JEOVANE DEPRA (TESTEMUNHA)

TEREZA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

ACELINO LUIZ DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000434-13.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): TEREZA FRANCISCA DA SILVA TESTEMUNHA: ACELINO LUIZ 

DA SILVA, LUZINEIDE ANGELA SANTANA DA SILVA, VITORIO JEOVANE 

DEPRA REU: JOAO EVANGELISTA DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca da certidão de id. 26697171. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001972-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACEDO MARTINS PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 25 de Maio de 2020 às 13:00 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
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da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000295-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETH FERREIRA PONDE (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEILDO VIEIRA PONDE (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001324-49.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. D. O. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir 

Guia > Diligência Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002234-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002234-76.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: VALERY SILVA REQUERIDO: KELVIN FRANCISCATO LUBE 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens 

C/C Guarda, Alimentos e Alteração de Nome com pedido Liminar ajuizada 

por VALERY SILVA em desfavor de KELVIN FRANCISCATO LUBE, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 30085432, as 

partes se manifestaram informando a reconciliação do casal. Vieram-me 

os autos conclusos. É o necessário Relato. Fundamento e DECIDO. O feito 

deve ser extinto em virtude da superveniência de falta de interesse 

processual, visto que as partes reconciliaram. Com efeito, é conhecida a 

lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem 

estar presentes as condições da ação, ou, mais especificamente, o 

interesse de agir, quando destaca que o interesse de agir deve existir no 

momento em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início 

da causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por 

falta de interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas 

surgir durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a 

ação alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", 

Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed., 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do Código 

de Processo Civil/2015. CANCELO audiência de mediação designada para 

o dia 11/03/2020 às 12h30min. Sem custas em face a gratuidade da 

justiça. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino, 10 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000399-19.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIELTON HERDT (REQUERIDO)

LAERCIO HERDT (REQUERIDO)

ALMIRIO HERDT (REQUERIDO)

OLINDA WARMELING HERDT (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000375-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO OAB - MT13586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SYNARA VIEIRA GUSMÃO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000375-25.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: SANDRA CRISTINA ALVES REQUERIDO: ODILA DE FATIMA 

DOS SANTOS Vistos etc. Dá análise dos autos, verifica-se que houve um 

equívoco na redesignação de audiência, tendo em vista que a data 

redesignada caiu em um sábado, portanto, cancelo a audiência designada 

para a data 11/04/2020. Redesigno audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 01 de abril de 2020, às 17:00 horas. As partes 

prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 385 caput e § 

1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 caput 

NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes litigantes 

intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da hora e do 

local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), ressalvado os 

casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Conste a advertência do § 

5º, do art. 455 e a informação do art. 463, ambos do CPC de 2015. O 

depoimento prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, 

NCPC). Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000375-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO OAB - MT13586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SYNARA VIEIRA GUSMÃO (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte Autora, para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 
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Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001381-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON MAURICIO ALVES BONFIM (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 639 Nr: 18-68.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitório José Manzano Construalto-ME, Celio 

Felicio de Carvalho, Jason Alves de Souza, Pedro Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Damasceno dos 

Santos-Procuradora do Estado de Mato Grosso - OAB:, Natália 

Maria Pereira dos Santos. (Proc.do Estado) - OAB:********, Sueli 

Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:12562/MT, Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 528/529.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118232 Nr: 2561-09.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF Consultoria Empresarial Ltda - ME, Ana Carolina 

Pacheco Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas 

Ferrarin Ltda, Paulo Geraldo Vattos, Antônio Valmir Vattos, Marinete de 

Fátima Ignácio Vattos, José Roberto Vattos, Maria Aparecida da Silva 

Vattos, Roseni de Fátima Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelton Alfredo Volpe - 

OAB:OAB/MT 19.741, Mirian Ignacio Vattos de Bastiani - 

OAB:25117-O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro e, por 

via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC de 

2015.Após, as formalidades legais arquive-se.PRIC.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36140 Nr: 1008-39.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Gimenes, Sônia Maria Alvares 

Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Sperafico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Vettorello Sperafico - 

OAB:5954-A, Sara de Lourdes S. Orione e Borges - OAB:4807-B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração manejado pela 

parte exequente.Sem prejuízo do exposto, intimem-se a parte exequente 

para a apresentação os documentos elucidativos, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 510, do NCPC).Registro que os documentos referem-se tão 

somente o que determina na sentença, ou seja, atualização e correção da 

dívida do autor perante o Banco do Brasil.Aportado os documentos, 

intime-se o perito, nos termos da decisão de fl. 698Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 2283-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Anolar Sallet Weiler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos etc.

O presente feito trata-se de liquidação de sentença.

Pendente de análise a impugnação aos laudos periciais de fls. 248/256.

Registro que a parte demandada procedeu com o depósito em juízo no 

valor de R$ R$ 56.411,79 (fl. 101).

DECIDO.

Destarte, àqueles poupadores que possuíam cadernetas de poupança 

com datas de aniversário até o dia 15.2.1989, inclusive, é assegurado o 

expurgo de 20,37% (42,72% - 22,35% = 20,37%).

Este é o direito que foi assegurado na ação civil pública nº 

1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A.

No caso dos autos, o devedor tinha um saldo no valor de saldo NCz$ 

1.900,24, na época, a correção que foi de 22,35%, rendeu apenas Ncz$ 

424,87, sendo que o certo seria de 42,72%, rendendo a quantia de Ncz$ 

811,78. Logo a diferença é de R$ 388,85.

Vale lembrar, ainda, a existência dos juros moratórios de 0,50%a.m. de 

24/06/1993 a 10/01/2003 e 1,00%a.m. a contar de 11/01/2003 até a data 

do depósito em 25/02/2015, que deverão ser computados para chegar-se 

ao valor devido.

Assim sendo, não assiste razão ao devedor quanto a existência de outras 

determinações que diminuem o valor devido aos exequentes de R$ 

18.678,17 para R$ 4.188,88, de modo que a homologação dos cálculos de 

fls. 227/245, é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 227/245.

Via de consequência, expeça-se alvará judicial em favor das partes da 

seguinte forma:

a) R$ 2.500,00 em favor do perito;

b) R$ 18.678,17 em favor dos autores;

c) R$ 37.733,63 em favor do Banco do Brasil S/A

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105725 Nr: 721-95.2016.811.0005
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina da Silva, Valcirlei Silva Sampaio, Itala Samara 

Silva Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Espólio de 

Juarez Fernando Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - OAB:20517/O, 

Eduardo Adelino Semedo Fernandes - OAB:20.518/O, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:4591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 197.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107333 Nr: 1327-26.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos das partes.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para agendar audiência de conciliação e mediação.

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 526 Nr: 182-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. Ind.e Comércio de Alimentos Ltda, José 

Donizete Martins, Luiz Lemes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:7690, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 492, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86211 Nr: 1766-76.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audinorte Auditores e Consultores S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Gonçalves da Silva - 

OAB:179.356

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 159.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44732 Nr: 1392-31.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdanir Barbieri-ME, Valdanir Barbieri, I Maria 

Vieira do Nascimento - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 103.

Proceda-se com a avaliação do bem penhorado e, após, lavre-se o 

respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12605 Nr: 549-81.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavrofertil Produtos de Lavoura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da 

Fazenda Pública - OAB:6847-mt, Monica Pagliuso S. de Mesquita - 

Procuradora Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Silveira - 

OAB:5334/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do pedido de fls. 137/140.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21849 Nr: 802-64.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais 

Ltda, Eliel Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 300, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 22233 Nr: 1073-73.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais 

Ltda, Eliel Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 381, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29560 Nr: 797-71.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Dismatel Ltda, José João Paese, Luiz 

Carlos Paese, Armando Baptista Paese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 274.

O extrato fornecido pelo sistema RenaJud de fl. 236, serve como Termo de 

Penhora, assim, proceda-se com a avaliação do bem penhorado e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime-se o executado dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33418 Nr: 1682-51.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos, Edith 

Vieira Vanni Penhavel Marmos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Ante o exposto, DEFIRO a penhora nos proventos da parte executada, 

limitados ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, até 

que atinja ao valor do débito exequendo. Após, expeça-se Mandado para 

penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte devedora, a 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto a Prefeitura Municipal de 

Diamantino, onde trabalha a parte executada, devendo a Prefeitura 

Municipal de Diamantino fazer o depósito mensalmente na Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, em seguida juntar nos 

autos a comprovação dos depósitos.Advirto que a parte exequente 

deverá informar, nos autos, o endereço a ser cumprido a 

medida.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1589 Nr: 406-05.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documentos de fls. 

314/318.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 1636-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Patrícia Biondo - 

OAB:51.346/RS, Renata Izaura da Silva Cavallari - OAB:6507, Renata 

Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6057 / MT, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 258.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência de conciliação.

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82825 Nr: 1637-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Renata S. Cauduro Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 270.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 148-18.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurino Alexandrino do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 
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SANTANA - OAB:7066

 Código n. 141373

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de abril de 

2020, às 14h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Proceda-se com as intimações necessárias.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 791-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Mendes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:OAB/MT 7824-B

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, Dr. 

André Rodrigo Schneider, para que fique ciente da data da audiência 

designada para a oitiva da testemunha Jocivaldo Alquino de Lima, qual 

seja 26 de março de 2020 às 16h30min, para cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130995 Nr: 3257-11.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Sandro Raimundo Kulka, Eduardo de 

Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - OAB:

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do advogado do denunciado 

Eduardo de Oliveira Palmeira, Dr. Ramão Wilson Junior, para que fique 

ciente da data da audiência designada, qual seja 26 de março de 2020 às 

15h30min, para cumprimento do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140923 Nr: 4070-04.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferrreira Barroso Filho, Levinaldo 

Fernandes de Oliveira, Pablo de Oliveira, Vladimir Marques Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833, 

Raimundo Pacheco Sampaio - OAB:11397/MT, Rodrigo Moreira 

Marinho - OAB:18791

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO dos advogados dos denunciados 

para que fiquem cientes da data da audiência designada para a oitiva da 

testemunha Auro Rei de Almeida, qual seja 07 de abril de 2020 às 

13h00min, para cumprimento do ato deprecado.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000424-32.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:EDER PEREIRA 

DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002427-91.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO ROBERTO DE 

OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de maio de 2020, às 13h00min. 3 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001633-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC ALVES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE JURACI DE SOUZA OAB - MT24514/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001633-70.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOANA DARC ALVES LUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte 

requerida para os atos desta ação a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pela escrivania, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte 

requerente para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 4 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a 
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requerida trazer aos autos cópia dos documentos apresentados pelo 

autor para solicitação. 5 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001901-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA TABORDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001901-27.2019.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANA TABORDA DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos 

etc. 1. Determino o encaminhamento das informações prestadas à ilustre 

relatora. 2. De outro lado, determino que se acoste uma cópia das 

informações nos autos. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001353-02.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001353-02.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ADAO BENEDITO MOREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. I- Concedo prazo 

comum de 10 dias para apresentação de alegações finais, após 

conclusos para sentença. II- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001957-60.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 Vistos, etc. I- 

Concedo prazo comum de 10 dias para apresentação de alegações finais, 

após conclusos para sentença. II- Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-18.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE JOSELE DE ALMEIDA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE PAZZA GREGOLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001630-18.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALINE JOSELE DE ALMEIDA 

PIMENTA REQUERIDO: CARINE PAZZA GREGOLON Vistos, etc. I- Concedo 

prazo comum de 10 dias para apresentação de alegações finais, após 

conclusos para sentença. II- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRDES INACIO DO ESPIRITO SANTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de abril de 2020, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002542-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de abril de 2020, às 14h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001161-69.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))
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NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001161-69.2019.8.11.0005. REQUERENTE: IDALIA DE SOUZA ALVES 

REQUERIDO: INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E 

ASSESSORIA LTDA - ME Vistos, etc. Muito embora a certidão de id. 

29374160 ateste a intempestividade do recurso inominado interposto pela 

requerida Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA, 

tendo por base o registro de ciência do sistema datado em 04/12/2019, o 

fato é que a sentença ora recorrida só foi publicada no DJE em 

05/12/2019, de forma que a contagem do prazo recursal só teve inicio a 

partir do dia 06/12/2019, sendo o dia 19/12/2019 o termo final para a 

interposição de recurso. Desta forma, considerando que a data de 

interposição foi 19/12/2019, recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-10.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1002219-10.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LINCON BARELLA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001632-56.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARIA MADALENA DA SILVA 

NEVES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

HOZANA MACHADO MENDES (AUTOR(A))

CLAITON JOSE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

ERLITA GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EUNICE MORAES DA COSTA (AUTOR(A))

CARLOS FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

ELTON MORAES SILVA (AUTOR(A))

GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES (AUTOR(A))

EUDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALTAIR JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

GENUINO DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

EDEVALDO ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000590-69.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ALTAIR JOSE DA COSTA, ANA 

ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS FERREIRA MENDES, CLEIDE 

MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE PEREIRA LOPES, EDEVALDO 

ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, ERLITA GOMES DE ARRUDA, 

EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES DA COSTA, GENUINO DE 

ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES, HOZANA 

MACHADO MENDES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002171-51.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1002171-51.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE ALVES DE AQUINO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000347-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000347-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SUZANA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação (id. 9164810, p. 1), embora anteriormente citada, 

razão pela qual decreto sua revelia. Assim, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência 

de qualquer fato que coloque em dúvida o direito da parte reclamante, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

INEXISTENTE o débito discutido nos autos que ensejou a inclusão do nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito, determinando a requerida 

que dê baixa na inscrição em questão, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento 

da quantia de R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Desta 

forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a 

teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, 

nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. Diamantino/MT, 22 de setembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga _________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de setembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001321-94.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE ROBERTO VATTOS 

JUNIOR REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Decido. O feito possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante 

sustenta, em síntese, que é cliente da reclamada em relação ao serviço de 

telefonia e internet. Afirma que há considerável lapso temporal vem 

suportando dissabores em razão do não funcionamento de seu plano de 

internet que, quando raramente funciona não alcança os níveis 

contratados. Alega que buscou a requerida diversas vezes para a 

solução do problema, contudo, sem êxito, pois a reclamada continuou sem 

prestar o serviço na forma contratada, razão pela qual pugna pela 

rescisão contratual em pagamento de multa, bem como pela indenização a 

título de dano moral. A requerida, por sua vez, alega que os serviços 

estão sendo fornecidos de acordo com o contratado, de modo que não há 

o que se falar em indenização por dano moral. Passo à análise do mérito 

Inicialmente, verifica-se que se trata de relação consumerista (art. 2º e 3º 

do CDC), devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, 

consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora 

ante sua hipossuficiência técnica diante da parte ré, a teor do disposto no 

artigo 6º do Codex. Ademais, compete à parte autora apresentar fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à ré a apresentação de 

fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito da autora (art. 373, II, 

CPC). Diante desse cenário, incumbia à parte autora trazer aos autos 

prova mínima de suas alegações, o que foi feito, uma vez que trouxe aos 

autos inúmeros protocolos de atendimentos. Frisa-se, entretanto, que a 

parte autora não juntou qualquer outra prova capaz de demonstrar a falha 

na prestação dos serviços. A parte requerida, por outro lado, apresentou 

telas de sistemas indicando a regularidade dos serviços na região, além 

de juntar extratos de ligações recebidas e efetuadas pelo autor. Dessa 

forma, observa-se que a requerida apresentou fato modificativo do direito 

do autor, já que demonstrou a utilização regular dos serviços. Além disso, 

tenho que a situação narrada não tem o condão de ensejar, por si, o 

reconhecimento do dano moral pretendido, pois a situação em tela 

configura mero dissabor, que não extrapola os limites da normalidade. À 

luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a 

“agressão a um bem ou atributo da personalidade”; e, em sentido estrito, é 

a “agressão à dignidade humana”, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho 

na obra Programa de responsabilidade civil[1]. Segundo a doutrina atual, o 

prejuízo econômico, por si só, não configura o dano moral. Sobre o tema, 

importante transcrever a lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho[2], 

vejamos: 19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual Outra conclusão 

que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero 

inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, 

por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os 

aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, 

salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou 

gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma 

perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, 

quando, então, configurarão o dano moral. (...) Igualmente, a falha na 

prestação de serviço, por si só, não é suficiente para, hipoteticamente, 

adentrar na esfera jurídica da parte e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. 

Sílvio de Salvo Venosa ao discorrer sobre o tema assevera: “Não é 

também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 

médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da 

via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal” (Direito Civil, 

4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. IV, p. 39) Nesse sentido, a 

Jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONTRATADO. INTERNET. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

MERO DISSABOR. Reputa-se como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Em que pese ser incontroversa a falha na 

prestação dos serviços, não há nos autos provas de que a parte autora 

tenha sofrido abalo na sua honra e imagem, de forma a se estipular uma 

indenização por danos extrapatrimoniais. A presente hipótese não 

ultrapassou o estágio de mero dissabor. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70072769359, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/08/2017). 

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. 

AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. (...) 

Meros dissabores nas relações econômicas e sociais não tem relevância 

suficiente para caracterizar dano moral. A indisponibilidade momentânea 
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do sinal de telefone, por curto período, não é suficientes para caracterizar 

dano moral, configurando mero aborrecimento. No caso concreto inexiste 

comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou 

abalo emocional em decorrência da alegada falha no referido serviço. 

Dessa forma, não procede a pretensão de indenização por danos morais. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006632442, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 07/06/2017)” Destaco que 

não se desconhece a frustração gerada pela impossibilidade de usufruir 

dos serviços de internet na forma/velocidade contratada, contudo, no 

caso, não vislumbro a existência de falha na prestação de serviço. E caso 

houvesse sido efetivamente demonstrada a má prestação do serviço, o 

dano moral deveria ter sua potencialidade lesiva comprovada nos autos a 

ponto de ensejar compensação, o que também não foi feito. Quanto ao 

pedido de rescisão do contrato sem o pagamento de multa de fidelização, 

este também não prospera, uma vez que não ficou demonstrada a falha 

na prestação de serviço ofertado pela requerida para embasar o pedido. 

No entanto, o autor tem liberalidade para rescindir o contrato, desde que 

cumpra os termos do pactuado, ou seja, efetue o pagamento da multa. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. – 11. ed. 

– São Paulo : Atlas, 2014. p. 111. [2] Op. Cit., p. 112
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002403-63.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ODENIL SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por débito por ela desconhecido, e que não recebeu qualquer 

notificação quanto ao suposto débito que resultou na negativação do seu 

CPF. Afirma que procurou a ré para solução do impasse, contudo, sem 

obter êxito. Pugna, assim, pela declaração de inexistência de relação 

jurídica entre autor e a ré, bem como a declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou questões 

preliminares, e no mérito sustenta, em síntese, que o valor inscrito é 

devido e inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. A preliminar de ausência de 

documento indispensável não prospera, haja vista que embora a parte 

autora não tenha juntado aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, há declaração de residência do autor, e em consulta aos órgãos de 

proteção ao crédito por este Juízo observou-se que o endereço de 

cadastro do reclamante é nesta cidade de Diamantino. Além do mais, das 

próprias telas do sistema da ré consta que o endereço de cadastro da 

autora junto a requerida é nesta cidade de Diamantino, razões pelas quais 

afasto a preliminar arguida. Por outro lado, embora a ré alegue que o 

reclamante deixou de apresentar documento idôneo que comprove a 

existência da restrição objeto dos autos, foi realizada consulta nos 

Órgãos de proteção ao crédito diretamente por esse juízo, constatando a 

veracidade da inscrição em comento. Igualmente, a preliminar de ausência 

de tentativa de resolução administrativa prévia não merece acolhimento, 

uma vez que esta, embora recomendável, não é condição para o 

ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, 

que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Por fim, a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova também não merece acolhimento, uma vez que 

no presente caso resta claro a relação consumerista entre as partes, bem 

como a hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual 

afasto a preliminar suscitada. Julgo o mérito. É caso de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar a origem do débito, até porque negativou o nome da parte 

autora em razão da suposta dívida. Em análise das provas produzidas, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço, fato 

gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno 

que demonstram a coincidência dos dados pessoais, bem como endereço 

da parte autora nesta Comarca de Diamantino, bem as faturas que foram 

emitidas no nome e endereço do reclamante, além do histórico de 

chamadas registrado na linha telefônica existente no nome e cpf da parte 

autora. É certo que, em regra, a prova unilateral não é admitida em nosso 

sistema, porém, nas demandas de massa, envolvendo grandes empresas 

prestadoras de serviço em território nacional, é pouco crível que essas 

grandes empresas “fabriquem” dados e endereços de consumidores para 

se defender de um processo judicial. Além disso, tratando-se de 

Municípios pequenos como Diamantino/Alto Paraguai é pouco provável 

haja grandes quadrilhas especializadas em fraudes de telefonia/TV por 

assinatura e outros serviços prestados por concessionárias com atuação 

em território nacional. Importante salientar também que, diante da 

massificação de uso de telefonia móvel/Internet e TV por assinatura, as 

contratações desses serviços em pequenos municípios são prestados por 

pequenas empresas terceirizadas, até para facilitar o acesso pelos 

consumidores, de forma que o serviço ofertado é menos burocrático que 

a contratação, por exemplo, de um serviço bancário. Nesse sentido 

jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO 

DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE 

DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA 

– IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A 

QUALIFICAÇÃO E DOS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – 

CONTRATO VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de 

telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo 

surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da 

confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por 

exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns 

dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar 

pelos serviços. 2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa 

que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser 

validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, 

quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante 

extraídos de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o 

próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação 

e para a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. 

APELAÇÃO Nº 41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL 

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: 

LEILA CÂNDIDO GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 

Data de Julgamento: 04-09-2018). Evidente que nem todo documento 

unilateral prova a contratação, mas havendo coincidência de dados 

pessoais no registro interno da empresa, com endereço e envio de fatura 

para Municípios da Comarca, entendo que, em tais casos, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão da existência de contratação. Porém, tais 

documentos não podem ser supridos por extrato de chamadas realizadas 

e/ou recebidas do terminal telefônico, vez que nada dizem sobre 

contratação, nem mesmo fato de existir algumas faturas pagas após a 
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contratação, o que também nada comprova a respeito da contratação. 

Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos 

serviços pela parte autora, bem como comprovou a existência da dívida 

em aberto, tornando legítima a negativação do débito em discussão nos 

órgãos de proteção ao crédito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, reconhecendo a contratação e o débito, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002515-32.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO MAGNO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito 

indevidamente no rol de maus pagadores pela requerida, por débito no 

valor de R$ 13,56, incluso em 03/10/2016, e que não reconhece a dívida 

em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. Afirma 

que não recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito que 

resultou na negativação do seu CPF, e que procurou a ré para solução do 

impasse, contudo, sem obter êxito. Pugna, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares, e no mérito sustenta, em síntese, que o débito 

inscrito é decorrente do consumo de energia na Unidade Consumidora de 

n° 640022, cadastrada em nome do reclamante, que deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, razão pela qual inexiste ilicitude no agir da 

concessionária ré. Sustenta, ainda, que não tem o dever de notificar o 

devedor de que irá proceder à inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela ré, uma vez que embora o 

prazo para reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal 

prazo somente é computado quando do conhecimento do evento danoso, 

no caso a negativação, assim, considerando que não há nos autos prova 

da ciência inequívoca pela parte autora da inscrição indevida, tal como 

notificação usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, 

deve ser considerado que a parte autora tomou conhecimento quando da 

emissão do extrato de negativação, no caso dia 03/12/2019, logo, não 

ocorreu a prescrição da presente pretensão. Rejeito também a preliminar 

de ausência de extrato original da negativação expedida pelos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que além da ré não ter apresentado qualquer 

prova que aponte a inexistência da negativação em nome da promovente 

em virtude da dívida narrada na peça inicial, foi realizada consulta nos 

Órgãos de proteção ao crédito diretamente pelo juízo, sendo constatada a 

veracidade da inscrição em comento. Igualmente, a preliminar de 

incompetência territorial não deve ser acolhida. É que muito embora a parte 

reclamante tenha juntado comprovante de endereço em nome de terceiro, 

foi realizada consulta processual em nome do autor no sistema PJE, onde 

verificou-se através da carta precatória de n° 1000987-15.2020.811.0041 

a existência de uma ação de alimentos, guarda e visitas proposta pelo na 

1ª Vara Cível de Diamantino, por intermédio da Defensoria Pública do 

núcleo de Diamantino, a indicar que o reclamante possui domicílio nesta 

cidade. Afasto, também, a preliminar de litispendência suscitada pela ré, 

uma vez que embora o processo de n° 1002516-17.2019.8.11.0005 

possua as mesmas partes que a presente ação, a causa de pedir é 

diversa, notadamente porque decorrente de outra inscrição creditícia, que 

não aquela que é discutida com a presente ação. Por fim, rejeito também a 

preliminar de inépcia da inicial. O artigo 330, §1º, do Código de Processo 

Civil, dispõe que a petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar 

pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas 

as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou ainda 

quando contiver pedidos incompatíveis. Após realizar uma leitura atenda 

da inicial cheguei a conclusão de que ela preenche todos os requisitos 

legais. Diante disso, o reclamante expôs sua pretensão em relação ao seu 

desconhecimento acerca do débito inscrito pela ré nos órgãos de 

proteção ao crédito em seu desfavor, o que, inclusive, possibilitou a 

apresentação de resposta, não se podendo averbar de inepta a inicial. 

Julgo o mérito. É caso de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar a origem do débito, até porque negativou o nome da parte 

autora em razão da suposta dívida. Em análise das provas produzidas, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço, fato 

gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno 

que demonstra a existência da Unidade Consumidora de n° 640022, de 

titularidade da parte reclamante, pertencente a cidade de Várzea Grande. 

Constata-se que referida UC encontra-se desligada desde 29/04/2016, 

contudo, possui duas contas pendentes, sendo uma delas no valor de R$ 

13,56, ou seja, justamente o valor do débito inscrito pela ré nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, bem como 

comprovou a existência da dívida em aberto, tornando legítima a 

negativação do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Por outro lado, teve a parte autora a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos, ou defender-se nos autos alegando que nunca 

possuiu UC em seu nome junto à ré, contudo, manteve-se silente. No que 

se refere a falta de pré-aviso da negativação, a responsabilidade pelo 

CDC é do órgão que concentra os dados cadastrais dos consumidores, ou 

seja, SERASA ou SPC. Tal entendimento pacificou-se com o advento da 

Súmula 359 do STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." 

Portanto, a parte ré não deve responder pela ausência de notificação. 

Logo, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em 

decorrência do não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em 

exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Portanto, de rigor a procedência do pedido 

contraposto somente com relação ao débito discutido na presente ação, 

no valor de R$ 13,56. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

13,56, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-26.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002593-26.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOELCIO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Sustenta a parte 

reclamante, em resumo, que é cliente da Requerida no tocante ao 

fornecimento dos serviços de telefonia e internet, plano Oi Total, sob o 

número fixo (65) 3396-1381. Alega que ao observar o histórico de suas 

faturas, verificou que a conta do mês de Outubro/2019 constava valor 

diverso do efetivamente pago, uma vez que o valor pago no referido mês 

foi a importância de R$ 147,42, sendo que no histórico de suas contas 

consta que foi pago o valor de R$ 127,91. Assim, informa que pagou valor 

maior que aquele que realmente deveria ser pago, e que entrou em contato 

com a ré mais de uma vez para resolver o impasse, contudo, sem que 

houvesse resolução por parte da requerida. Sustenta que em razão de tal 

fato sofreu danos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, 

decorrentes da cobrança indevida em sua fatura e do desgaste físico e 

mental experimentado durante todo o lapso temporal da negociação, 

pugnando, ao final, pela condenação da ré na reparação dos danos que 

alega ter sofrido. A ré, por sua vez, alega que a reclamação não tem 

fundamento, pois a parte autora vem pagando em média R$ 144.00, e que 

o aumento na conta 2019/09 é referente à cobrança de multa e juros no 

valor de R$ 2,96, o que elevou o valor da conta para R$ 147,42, com 

vencimento em 11/10/2019. Aduz que foi concedido um desconto na conta 

reclamada, que foi ajustada para R$ 127,91, e o vencimento prorrogado 

para 27/10/2019, e que não há qualquer ilícito praticado pela empresa 

reclamada, que cobrou de acordo com o contratado pela parte e 

disponibilizou os serviços contratos, pugnando ao final pela improcedência 

da ação, ante a inexistência de dano moral e material indenizável. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a regularidade do valor pago pela parte autora para 

fatura do período de 10/2019, incumbência que lhe seria atribuída até na 

regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que 

caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), o que não foi feito. Isto 

porque, a autora juntou aos autos o histórico de contas do seu plano, 

retirado do próprio site da ré, no qual consta que a conta referente ao 

consumo do período de 24/10/2019 até 23/11/19 possuía o valor original 

de R$ 147,42, e vencimento para 11/10/2019, contudo, está registrado 

também que a mesma foi cancelada após análise de contestação feita, e 

seu valor ajustado para R$ 127,91, com vencimento para 27/10/2019. A 

ré, por sua vez, confirmou que foi concedido um desconto na referida 

conta, e que esta foi ajustada para R$ 127,91, contudo, nada disse com 

relação ao fato de que mesmo com o ajuste a requerente pagou pelo valor 

inicial de 147,42, tampouco comprovou a devolução do valor pago a maior. 

Assim, restando comprovado que a parte reclamante pagou a quantia de 

R$ 19,51 a mais que o valor que efetivamente deveria ser pago pela conta 

do período de Outubro/2019, devida a restituição em dobro do valor pago a 

maior. Desta forma, a restituição deve ser nos moldes do art. 42, 

parágrafo único, do Código Consumerista, ou seja, na forma dobrada, vez 

que caracterizada a cobrança indevida prevista no referido dispositivo 

legal. A propósito: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS 

MORAIS. INCLUSÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO NA FATURA 

MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO VIDA TRANQUILA ACE. 

COBRANÇA INDEVIDA. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva da RGE. 

Rejeição. A cobrança de valores a título de Seguro Vida Tranquila ACE 

foram lançados diretamente nas faturas de energia elétrica emitidas pela 

RGE, não havendo falar em ilegitimidade passiva. 2) Mérito. Ausente 

comprovação de adesão do consumidor ao serviço cobrado e pago, 

devida é a restituição, em dobro, dos valores. Inteligência do art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da 

sentença no ponto. 3) Prescrição. Aplicação do prazo prescricional 

previsto no artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil. Limitação da restituição às 

parcelas vencidas até três anos antes do ajuizamento da ação. 4) Danos 

morais. Caso concreto em que o autor não logrou êxito em demonstrar a 

renitência das requeridas em manter, arbitrariamente, as cobranças 

indevidas. O demandante não indicou, sequer, um número de protocolo a 

fim de comprovar suas alegações, o que inviabiliza a manutenção da 

sentença. Improcedência do pedido indenizatório. Precedente deste 

Colegiado. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. APELOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060170743, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 28/08/2014) Contudo, com 

relação aos danos morais pleiteados, entendo que o fato relatado, por si 

só, não gera o dever de indenizar, não passando de mero dissabor 

cotidiano. Isto porque, inexistem provas de abalo a imagem ou psique da 

parte que possam gerar o dever de indenizar. Não se verifica ofensa a 

algum dos direitos da personalidade do autor, notadamente daqueles 

referentes à imagem, ao nome, à honra objetiva ou subjetiva, à integridade 

física e psicológica, bem como não se constata que o ato ofensivo foi 

suficiente para, de forma hipotética, adentrar a esfera jurídica do 

reclamante e causar-lhe sofrimento, desgosto, angústia. Portanto, tenho 

que o presente caso configura mera situação desagradável, corriqueira 

nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora para: - 

CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 19,51, com 

incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral; Desta forma, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGNO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002516-17.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO MAGNO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito 

indevidamente no rol de maus pagadores pela requerida, por um débito no 

valor de R$ 762,86, incluso em 12/12/2016, e que não reconhece a dívida 

em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. Afirma 

que não recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito que 

resultou na negativação do seu CPF, e que procurou a ré para solução do 

impasse, contudo, sem obter êxito. Pugna, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares, e no mérito sustenta, em síntese, que o débito 

inscrito é decorrente do consumo de energia na Unidade Consumidora de 

n° 640022, cadastrada em nome do reclamante, que deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, razão pela qual inexiste ilicitude no agir da 
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concessionária ré. Sustenta, ainda, que não tem o dever de notificar o 

devedor de que irá proceder à inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela ré, uma vez que embora o 

prazo para reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal 

prazo somente é computado quando do conhecimento do evento danoso, 

no caso a negativação, assim, considerando que não há nos autos prova 

da ciência inequívoca pela parte autora da inscrição indevida, tal como 

notificação usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, 

deve ser considerado que a parte autora tomou conhecimento quando da 

emissão do extrato de negativação, no caso dia 03/12/2019, logo, não 

ocorreu a prescrição da presente pretensão. Rejeito também a preliminar 

de ausência de extrato original da negativação expedida pelos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que além da ré não ter apresentado qualquer 

prova que aponte a inexistência da negativação em nome da promovente 

em virtude da dívida narrada na peça inicial, foi realizada consulta nos 

Órgãos de proteção ao crédito diretamente pelo juízo, sendo constatada a 

veracidade da inscrição em comento. Igualmente, a preliminar de 

incompetência territorial não deve ser acolhida. É que muito embora a parte 

reclamante tenha juntado comprovante de endereço em nome de terceiro, 

foi realizada consulta processual em nome do autor no sistema PJE, onde 

verificou-se através da carta precatória de n° 1000987-15.2020.811.0041 

a existência de uma ação de alimentos, guarda e visitas proposta pelo 

reclamante na 1ª Vara Cível de Diamantino, por intermédio da Defensoria 

Pública do núcleo de Diamantino, a indicar que o reclamante possui 

domicílio nesta cidade. Afasto, também, a preliminar de litispendência 

suscitada pela ré, uma vez que embora o processo de n° 

1002515-32.2019.8.11.0005 possua as mesmas partes que a presente 

ação, a causa de pedir é diversa, notadamente porque decorrente de 

outra inscrição creditícia, que não aquela que é discutida com a presente 

ação. Por fim, rejeito também a preliminar de inépcia da inicial. O artigo 330, 

§1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial será 

considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão, ou ainda quando contiver pedidos incompatíveis. 

Após realizar uma leitura atenda da inicial cheguei a conclusão de que ela 

preenche todos os requisitos legais. Diante disso, o reclamante expôs sua 

pretensão em relação ao seu desconhecimento acerca do débito inscrito 

pela ré nos órgãos de proteção ao crédito em seu desfavor, o que, 

inclusive, possibilitou a apresentação de resposta, não se podendo 

averbar de inepta a inicial. Julgo o mérito. É caso de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar a origem do débito, até porque negativou o nome da parte 

autora em razão da suposta dívida. Em análise as provas produzidas, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço, fato 

gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno 

que demonstram a existência da Unidade Consumidora de n° 640022, de 

titularidade da parte reclamante, pertencente à cidade de Várzea Grande. 

Constata-se ainda que referida UC encontra-se desligada desde 

29/04/2016, contudo, possui dois débitos em aberto, sendo um deles no 

valor de R$ 762,86, ou seja, justamente o valor do débito inscrito pela ré 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, a ré juntou o termo de uma 

ocorrência apurada na UC n° 640022, que está registrada no nome da 

parte autora, através do qual se verifica que o débito objeto dos autos 

decorre de uma recuperação de consumo que foi processada para a 

referida UC, após a constatação de uma anormalidade na instalação 

elétrica. A ré juntou, inclusive, fotos da residência que é beneficiada pela 

UC, contudo, a parte autora não impugnou nenhum documento juntado pela 

requerida, sequer declarou desconhecer a residência constante das fotos 

ou até mesmo negar a titularidade da UC n° 640022. Portanto, a ré trouxe 

elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, 

bem como comprovou a existência da dívida em aberto, tornando legítima a 

negativação do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito. 

No que se refere a falta de pré-aviso da negativação, a responsabilidade 

pelo CDC é do órgão que concentra os dados cadastrais dos 

consumidores, ou seja, SERASA ou SPC. Tal entendimento pacificou-se 

com o advento da Súmula 359 do STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição." Portanto, a parte ré não deve responder pela 

ausência de notificação. Logo, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Portanto, de rigor a 

procedência do pedido contraposto somente com relação ao débito 

discutido na presente ação, no valor de R$ 762,86. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 762,86, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-78.2019.8.11.0005
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ODENIL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002402-78.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ODENIL SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por débito por ela desconhecido, e que não recebeu qualquer 

notificação quanto ao suposto débito que resultou na negativação do seu 

CPF. Afirma que procurou a ré para solução do impasse, contudo, sem 

obter êxito. Pugna, assim, pela declaração de inexistência de relação 

jurídica entre autor e a ré, bem como a declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou questões 

preliminares, e no mérito sustenta, em síntese, que o valor inscrito é 

devido e inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, uma vez que além da ré não ter apresentado qualquer prova que 

aponte a inexistência da negativação em nome da promovente em virtude 

da dívida narrada na peça inicial, foi realizada consulta nos Órgãos de 

proteção ao crédito diretamente por esse juízo, constatando a veracidade 

da inscrição em comento. Igualmente, a preliminar de ausência de tentativa 

de resolução administrativa prévia não merece acolhimento, uma vez que 

esta, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação 

e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o 

princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. Por fim, a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova também não merece acolhimento, uma vez que no presente 

caso resta claro a relação consumerista entre as partes, bem como a 

hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual afasto a 

preliminar suscitada. Julgo o mérito. É caso de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato 
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constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar a origem do débito, até porque negativou o nome da parte 

autora em razão da suposta dívida. Em análise das provas produzidas, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço, fato 

gerador da dívida em discussão, através de telas de seu sistema interno 

que demonstram a coincidência dos dados pessoais do reclamante, tal 

como CPF e endereço, bem como através das faturas que foram emitidas 

no nome e endereço do reclamante, além do histórico de chamadas 

registrado na linha telefônica existente no CPF do autor. É certo que, em 

regra, a prova unilateral não é admitida em nosso sistema, porém, nas 

demandas de massa, envolvendo grandes empresas prestadoras de 

serviço em território nacional, é pouco crível que essas grandes empresas 

“fabriquem” dados e endereços de consumidores para se defender de um 

processo judicial. Além disso, tratando-se de Municípios pequenos como 

Diamantino/Alto Paraguai é pouco provável haja grandes quadrilhas 

especializadas em fraudes de telefonia/TV por assinatura e outros 

serviços prestados por concessionárias com atuação em território 

nacional. Importante salientar também que, diante da massificação de uso 

de telefonia móvel/Internet e TV por assinatura, as contratações desses 

serviços em pequenos municípios são prestados por pequenas empresas 

terceirizadas, até para facilitar o acesso pelos consumidores, de forma 

que o serviço ofertado é menos burocrático que a contratação, por 

exemplo, de um serviço bancário. Nesse sentido jurisprudência do TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR 

DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO 

CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO 

DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Evidente que nem todo documento unilateral 

prova a contratação, mas havendo coincidência de dados pessoais no 

registro interno da empresa, com endereço e envio de fatura para 

Municípios da Comarca, entendo que, em tais casos, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão da existência de contratação. Porém, tais 

documentos não podem ser supridos por extrato de chamadas realizadas 

e/ou recebidas do terminal telefônico, vez que nada dizem sobre 

contratação, nem mesmo fato de existir algumas faturas pagas após a 

contratação, o que também nada comprova a respeito da contratação. 

Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos 

serviços pela parte autora, bem como comprovou a existência da dívida 

em aberto, tornando legítima a negativação do débito em discussão nos 

órgãos de proteção ao crédito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, reconhecendo a contratação e o débito, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001619-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 07/05/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000510-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO OAB - MT25644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 07/05/2020 às 14h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000673-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 07/05/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 
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Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000492-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 07/05/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000834-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA OAB - MT24041/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 07/05/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000878-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UDO DREWS JUNIOR OAB - SC29797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 11/05/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000001-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 11/05/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003983-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. Z. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora pra manifestar sobre a justificativa apresentada, no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139051 Nr: 9712-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:MT/ 9581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Nor terdmos da legislação vigente, INTIMO o curador JOSÉ CARLOS 

MEYER, para comparecer na secretaria da 1ª. Vara, com a finalidade de 

assinar o termo de curatela, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007736-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE DE MELO JORGE OAB - SP383309 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007736-31.2018.8.11.0037 Ação de Abstenção de Uso de Patente c/c 

Indenização por Danos Materiais Requerente: Antônio Edson Guilherme 

Zeferino Requerido: MF – Rural Representações Ltda. Vistos etc. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 03 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003128-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PEREIRA FUSCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003128-53.2019.8.11.0037 Embargos à Execução Embargante: Amilton 

Domingos de Abreu Embargada: Doralice Pereira Fusco Vistos etc. 

Ouça-se a parte embargante sobre os documentos apresentados, com a 

impugnação, pela parte embargada, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, 

§1º). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 03 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003150-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA (EXECUTADO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

DJALMA VIEIRA (EXECUTADO)

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1003150-82.2017.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A 

Executados: Costa & Vieira Ltda. e Outros Vistos etc. Autorizo a penhora 

de ativos financeiros, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Frustrada a diligência, conclusos para análise dos demais 

requerimentos para localização de bens. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 03 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005140-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN MATHIAS MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

19 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005140-11.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Juan Mathias Moraes dos Santos Requerida: Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Juan Mathias Moraes dos 

Santos em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 28 de janeiro de 2017, quando trafegava com uma motocicleta pela 

Avenida Porto Alegre. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A 

petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a ausência de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente noticiado, bem como a ausência de provas quanto a 

invalidez permanente (Num. 14462467). Perícia médica inclusa (Num. 

16961973). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

17767184 e Num. 18765787). A parte autora impugnou à contestação e 

postulou pela condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 

22300924). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. DA 

PRELIMINAR Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

28/07/2017 (Num. 10524860), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO 

DA AÇÃO Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 12659 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade média (50%) em membro superior direito 

(70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 
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o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Juan Mathias Moraes dos Santos em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002665-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002665-14.2019.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Tatiane Alves dos Santos Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Tatiane Alves 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia. de Seguros, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a relação jurídica 

processual, a parte autora desistiu da ação (Num. 21885603). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais, eis que o pedido de desistência 

ocorreu antes da integralização da relação jurídica processual. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Ju

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008339-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1008339-07.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Axa Seguros S/A Executado: BG Transportes 

Rodoviários Ltda. Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Axa Seguros S/A em face de BG Transportes 

Rodoviários Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer 

do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 18996920), postulando 

pela homologação do acordo e consequente extinção do feito. 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais remanescentes a teor do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios consoante pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000860-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ARAUJO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000860-26.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Zilma Araújo 

Borges Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por 

danos morais proposta por Claudete Ferreira de Araujo Oliveira em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros, ambos qualificados nos autos em 
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epígrafe. Antes do recebimento da petição inicial, a parte autora foi instada 

a comprovar o regular protocolo do requerimento administrativo, todavia, 

manteve-se inerte, consoante certidão inclusa (Num. 25379697). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Não comprovado o regular requerimento 

administrativo, indefiro a petição inicial, com fulcro no artigo 330, III, do 

Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo estatuto legal. Sem custas, 

ante a ausência de recebimento da inicial. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023703-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ARAUJO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1023703-70.2019.8.11.0041 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Everaldo Araujo 

Monteiro Requerida: Porto Seguro Companhia de Seguro E Cia Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a configuração da 

litispendência (autos nº 1004778-72.2018.8.11.0037), em 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Em seguida, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000881-02.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Claudete Ferreira 

de Araujo Oliveira Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c 

indenização por danos morais proposta por Claudete Ferreira de Araujo 

Oliveira em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Antes do recebimento da petição inicial, a parte autora 

foi instada a comprovar o regular protocolo do requerimento administrativo, 

todavia, manteve-se inerte, consoante certidão inclusa (Num. 25273428). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Não comprovado o regular requerimento 

administrativo, indefiro a petição inicial, com fulcro no artigo 330, III, do 

Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo estatuto legal. Sem custas, 

ante a ausência de recebimento da inicial. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001993-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BORGES DE MIRANDA (REQUERIDO)

moacir de tal (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 27856584 bem como da 

audiência designada conforme certião do Id 29995759.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004811-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 26705272 bem como da 

certidão da designação da audiência confore Id 29995768.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 28543350 bem como da 

certidão da designação da audiência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimo a parte requerida da decisão do Id 28543355 bem com da certidão 

que designou a audiência conforme Id 29995023.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 2756230 bem como da certidão 

de que designou audiência conforme Id 29995024.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000467-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIANE APARECIDA PEREIRA GUEDES GODOI (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 28546531 bem como da 

certidão da designção de audiência conforme Id 29995025.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006068-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM EIRELI (REU)
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A R EMPREENDIMENTOS MT LTDA (REU)

 

Intimo a parte requerente da certidão de designação de audiência Id 

29994689 bem como para providencia o pagamneto da diligência do focial 

de justiça junto a central de mandados da Comarca de Cuiabá no valro de 

R$ 36,62.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008366-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008366-87.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Marcio Batista 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para manifestar-se sobre o pedido de desistência (Num. 

29674225), em 15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de 

março de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000832-92.2018.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: Osni 

Podanosqui Executado: Porto Seguro CIA de Seguros Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença manejado por Osni Podanosqui em face Porto 

Seguro CIA de Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, a parte executada, devidamente intimada, 

realizou o pagamento do débito (Num. 29900839), com pedido de 

levantamento da parte exequente (Num. 30000022). Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Isto 

posto, extinto o crédito pelo pagamento, julgo extinto por sentença com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Autorizo a expedição de alvará. Restitua-se o 

valor penhorado para a executada (Num. 29900811). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006156-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZENA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 25461541 bem como da 

certidão da designção de audiência conforme Id 2994690.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007137-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO APARECIDO DE VITTO (REQUERENTE)

GILBERTO DE VITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PRADO HERRERO OAB - SP88518 (ADVOGADO(A))

DEBORA SCHALCH OAB - SP113514-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes da substituição da testemunha conforme juntada do 

oficio/despacho juntado no Id 30046712.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIS FELICIANO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Aportado complemento do laudo pericial, Intimo as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 1º), sobre o laudo 

pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo ainda a parte autora para 

impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002951-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA RAMOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Outrossim, intimo ainda a parte autora para impugnar a contestação, pelo 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007468-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS RODRIGO BATISTA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal. 

Outrossim, intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do 

autor acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007468-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS RODRIGO BATISTA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal. 

Outrossim, intimo a parte requerida para manifestar sobre a manifestação 

do autor acerca do desinteresse na realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006782-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007490-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do 

autor acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

Outrossim, intimo ainda a parte autora para impugnar a contestação, pelo 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007028-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006295-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LISRAYSE GABRYELLE NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

ART. 477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. A requerida para 

apresentar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006790-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

SEGUE MANIFESTAÇÃO ANEXA EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006790-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do 

autor acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

Outrossim, intimo ainda a parte autora para impugnar a contestação, pelo 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007420-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGOS PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

ART. 477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo 

ainda a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Outrossim, intimo a parte autora para impugnar a contestação, 

pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008352-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 4843-36.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROINVEST DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Por determinação da MM. Juíza de Direito, Dra. Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Dr. Waldir Cechet Junior, OAB-MT n. 

4.111, para que devolva os autos, de acordo com as regras do Código de 

Processo Civil: “Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.§ 2o Se, intimado, o 

advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo.”

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 1937-39.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, JACQUELINE SASSAKI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FAVARIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19.369-0

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de 

cumprimento de contrato c/c reparação de danos proposta por José Simão 

de Oliveira e Jacqueline Sassaki de Oliveira em face de Mário Favarin. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63631 Nr: 3489-39.2009.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, JACQUELINE 

SASSAKI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:19.369-0, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 Processo nº 3489-39.2009.811.0037 (63631)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Kelli Mariani Lima da Silva

Executados: José Simão de Oliveira e Jacqueline Sassaki de Oliveira

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, segue os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 3402-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA MAGANHA, MARCOS EDUARDO 

LONARDONI, EDINALDO RODRIGUES, WALDOMIRO DE AZEVEDO REIS, 

LUCIA MARIA DORNELES REIS, CESAR FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, Luiz Carlos 

Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 C E R T I D Ã O

Tendo em vista a informação contida no petitório de f. 488/489 e por 

determinação verbal da MM. Juíza de Direito desta Vara, Dra. Patrícia 

Cristiane Moreira, redesigna-se a audiência para o dia 17 de junho 2030, 

às 14h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 6754-44.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP, MARIA 

MADALENA ZANATTA, ENIO ZANATTA, JORGE ZANATTA, EVANDRO 

JORGE ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, josé 

joão vitaliano coelho - OAB:18440

 Processo nº 6754-44.2012.811.0037 (Código 116134)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais

 Requerentes: Espólio de Evandro Jorge Zanatta e Outros

Requerida: UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos etc.

Ante a notícia de falecimento do autor Evandro Jorge Zanatta em 21 de 

janeiro de 2017, conforme certidão inclusa em fls. 337, intime-se a parte 

autora (sucessores) para manifestar-se sobre o direito intransmissível, em 

15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156703 Nr: 7514-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIOSA FILHO REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXEQUENTE para 

manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls.73), a qual 

encontra-se gerada no sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236241 Nr: 7337-82.2019.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA APPARECIDA CORRENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/O, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETO - 

OAB:11269, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O, WILSON 

GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB:10400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo a parte requerente para se manifestar sobre os pleitos de f. 32/96. 

Prazo:15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 239586 Nr: 731-04.2020.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:55989 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:MT/8.656

 . Para essa hipótese, a toda evidência, cabe o recurso adequado previsto 

no ordenamento processual de regência.A ação anulatória, destarte, 

pressupõe fundamento jurídico pautado em insanável afronta ao 

ordenamento legal, por vulnerar o processo em relação à sua existência, 

validade ou eficácia, o que não se visualiza pela pronúncia equivocada da 

prescrição.De fato, a parte autora propôs a ação pretendendo declarar a 

inexistência do pronunciamento prescricional, apesar de não haver 

disposição legal ou jurisprudencial que de forma imperativa considere o 

vício respectivo passível de anulação absoluta do processo.Isso posto, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a inadequação da via 

eleita, nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3048 Nr: 119-09.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPLAN - PLANEJAMENTO ASSISTÊNCIA 

TÉC. AGROPECUÁRIA S/C LTDA, NILSON CARLOS DE MORAIS, MÁRIO 

CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:1779-A

 Do mesmo modo, não merece prosperar a arguição de nulidade da Cédula 

de Crédito nº 95/00219-7 em razão da nulidade da garantia hipotecária, já 

que a obrigação principal permanece hígida. Logo, denota-se o mero 

caráter protelatório da defesa executiva.Isso, posto rejeito a exceção de 

pré-executividade.Penhore-se o imóvel indicado (fls.291/294), na forma do 

artigo 845, §1º, do Código de Processo Civil, intimando os executados 

(CPC, art. 841).Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente 

providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.Ato contínuo, avalie-se o bem 

penhorado, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o 

ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, 

especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que 

se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872). Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para manifestação, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento, em 10 (dez) 

dias.Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5492 Nr: 171-34.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVIO LUIZ ZATTA, Leonides José Zatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXEQUENTE para 

manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual 

encontra-se gerada no sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 9231 Nr: 119-67.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito não é contraditória, tampouco omissa.A 

contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, JOÃO FELIPE 

SUCOLOTTI CRESPANI, TIAGO DI DOMENICO, ANA CRISTINA SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DESSORDI - 

OAB:OAB/MT 21210/O, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B

 Por determinação da MM. Juíza de Direito, Dra. Patricia Cristiane Moreira, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, Dr. Waldir Cechet Junior, OAB-MT n. 

4.111, para que devolva os autos, de acordo com as regras do Código de 

Processo Civil: “Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 2o Se, intimado, o 

advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo.”

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69209 Nr: 1517-97.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFONSO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a 

análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público (CPC, art.473, caput).No laudo, o 

perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com 

coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões (CPC, 

art.473, §1º).É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia (CPC, art.473, §2º).Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art.473, §3º).Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código 

de Processo Civil, a contar do depósito judicial dos honorários 

periciais.Regularmente subscrito o termo de nomeação pelo perito 

indicado, intime-o para que informe o local, data e horário da realização da 

perícia, para fins do disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil. 

Aportando-se o laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art.477, §1º).Em 

seguida, imediata conclusão.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste 

(MT), 10 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69611 Nr: 1918-96.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU FROELICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LÚCIO BORGES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:6259-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 4356-95.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RODRIGUES, ALESSANDRA RODRIGUES 

DE CAMARGO RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILPREV PREVIDENCIA PRIVADA S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILLA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO - OAB:84.676RJ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, PRISCILA AKEMI OSHIRO - OAB:304931/SP

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Espólio 

de Maria Lucia Rodrigues em face de Brasilprev Previdência Privada 

S/A.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa em face da baixa complexidade da ação, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

art.98, §3º).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100939 Nr: 522-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELT MOTORS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO 

LIMA - OAB:14.129A, JOÃO MARCELO NOVAIS - OAB:, Karolaine 

Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte embargante, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 754-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELT MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO 
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LIMA - OAB:14.129A, JOÃO MARCELO NOVAIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte executada, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3648 Nr: 774-10.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA XAVANTE S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:MT 7900

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte executada, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 11900 Nr: 692-08.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito não é contraditória, tampouco omissa.A 

contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 2313-40.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte executada, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14672 Nr: 308-11.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, Carla Daniela Isbrecht - OAB: 25.907/MT, 

Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito não é contraditória, tampouco omissa.A 

contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14761 Nr: 376-58.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito não é contraditória, tampouco omissa.A 

contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 
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requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17321 Nr: 2268-02.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito não é contraditória, tampouco omissa.A 

contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior à prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18256 Nr: 290-53.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Processo nº 290-53.2002.811.0037 (Código 18256)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Arnildo Guadagnin e Outros

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Manoel Junior em 

face da sentença homologatória (fls. 170).

A pretensão recursal fundamenta-se na omissão/ contradição, visando a 

reserva de honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico 

embargante, que laborou nos autos e teve seu contrato de prestação de 

serviços, rescindido pela instituição financeira, de forma imotivada e 

unilateral (fls.171/216).

Regularmente intimadas, as partes postularam pela rejeição dos embargos 

opostos (fls.265; 266/269).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.023 do Código Civil, os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Outrossim, conforme certidão inclusa os embargos de declaração são 

intempestivos (fls.270).

Portanto, ante a intempestividade, não conheço dos embargos de 

declaração opostos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31162 Nr: 3346-26.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito, não é contraditória, tampouco 

omissa.A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios 

é a verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31163 Nr: 3347-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito, não é contraditória, tampouco 

omissa.A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios 

é a verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36749 Nr: 4667-62.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin e 

Valdeci Antônio Guadagnin e julgou extinto o processo com resolução de 

mérito não é contraditória, tampouco omissa.A contradição que desafia a 

oposição dos embargos declaratórios é a verificada no bojo do ato 

sentencial, entre a fundamentação e o dispositivo. Em termos práticos, 

configura-se contraditória a sentença que decide de forma contrária à 

própria fundamentação. Não se trata, evidentemente, de contradição entre 

a decisão e o posicionamento defendido pela parte, tampouco de corrigir o 

erro do julgamento.Destarte, não há qualquer omissão ou contradição no 

ato decisório. O que pode haver, quando muito, é a discordância do 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma da 

decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal 

fim. Registro, por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo 

embargante, requerendo a reserva de honorários, em momento anterior a 

prolação da sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36751 Nr: 4669-32.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença que homologou o 

acordo formulado pelas partes Banco Bradesco S/A, Arnildo Guadagnin, 

Valdeci Antônio Guadagnin e Vanderlei José Guadadnin e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito, não é contraditória, tampouco 

omissa.A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios 

é a verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.Destarte, 

não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que pode 

haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Registro, 

por fim, que inexiste petição nos autos, protocolada pelo embargante, 

requerendo a reserva de honorários em momento anterior a prolação da 

sentença. Isso posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 5288-88.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALIRIO LOPES RODRIGUES, Maria Antunes dos 

Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 

15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B, 

Cristiano Terrengui - OAB:23584/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:OAB/MT 22.004

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte exequente, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100810 Nr: 378-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Certico nesta data que INTIMO os advogados da parte REQUERIDA para 

manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 153/156, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101287 Nr: 833-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO HUMBERTO VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NAMI PASTUCH 

LOPES - OAB:34176/PR, GLAÚCIA DA SILVA - OAB:OAB/PR 24.627

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte exequente, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112633 Nr: 3146-38.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO AGULHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

LTDA, VILSON PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, FABÍOLA 

MONTEIRO PARDAL - OAB:MT-6.621, GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873
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 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na 

ação de reparação de danos material e moral proposta por Aldo Agulhon 

em face de J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda. e condeno a 

empresa requerida ao pagamento de indenização do valor declarado pelo 

expedidor (R$130.000,00) e do frete (R$3.134,60), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a 

contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade 

contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). DECLARO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

REQUERIDO Vilson Paulo dos Reis e determino sua exclusão do polo 

passivo da relação jurídica processual.JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios do mandatário legal do requerido Vilson Paulo dos Reis 

devem ser custeados exclusivamente pelo autor.Transitada em julgado e 

inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126287 Nr: 8847-43.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

10 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131745 Nr: 4194-61.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA AVILA WEISS LTDA, DIRCEU 

WEISS, OSMAR DE SOUZA AVILA JUNIOR, ALESSANDRA DE SOUZA 

ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:PR/65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA 

CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Banco do Brasil S/A em face de Locadora Avila Weiss Ltda., Dirceu 

Weiss, Osmar de Souza Avila Junior e Alessandra de Souza Avila e 

condeno a parte requerida ao pagamento do valor do saldo devedor do 

Cartão BNDES, sob o nº 329.006.369, conforme Demonstrativo de Conta 

Vinculada incluso (fls.64), excluída a capitalização de juros. A retificação 

do cálculo deve ser feita por mero cálculo aritmético.Em face da 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste 

(MT), 10 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164768 Nr: 2570-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, RHAMAEL THEODORUS Y. O. S. GOMES VILLAR - 

OAB:MT/ 19.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face 

da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210708 Nr: 4407-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI E SUCOLOTTI LTDA, NEDI SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte exequente, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001247-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DE ANDRADE ALMEIDA (EMBARGANTE)

E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME (EMBARGANTE)

LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001247-07.2020.8.11.0037.s 

EMBARGANTE: EDNEI DE ANDRADE ALMEIDA, E. DE ANDRADE ALMEIDA - 

ME, LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA EMBARGADO: AGRO 

CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME Vistos 

etc. Considerando a tempestividade dos embargos à execução, recebo a 

inicial, o que faço sem efeito suspensivo, visto que não estão presentes 
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os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução não se 

encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos 

termos do artigo 919 e § 1º, do CPC. Aliás, apesar de discordar do valor 

da execução, alegando excesso, sequer apresentaram planilha do que 

entendem devido e fundamentos plausíveis para a suspensão. Inobstante 

a afirmação dos embargantes no sentido de que não detém condições 

econômicas de pagar as despesas processuais, friso que o benefício da 

gratuidade da justiça para a pessoa jurídica se sujeita a prova da 

impossibilidade financeira, nos termos da súmula 481, do STJ, in verbis: 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Nesse sentido, anoto que a empresa embargante se 

encontra, ao que consta, em pleno exercício de suas atividades 

comerciais no ramo agrícola – comércio de matérias-primas agrícolas e 

animais vivos, combustíveis, minerais, algodão, sementes e cereais, 

serviços de agronomia e consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 

(anexo). Outrossim, Ednei figura como proprietário da empresa E. de 

Andrade Almeida (Resoluta Agro), qualifica-se como empresário e atua no 

ramo de vendas de produtos agropecuários e defensivos agrícolas, 

assistência técnica agrícola e comércio de sementes (ID Num. 29975121 - 

Pág. 1). Friso que as atividades comerciais da empresa e o ramo de 

atuação do executado indiscutivelmente apresentam operações bem 

sucedidas e rentáveis na região em que se encontram, de grandes áreas 

de produção agrícola e pecuária por toda a região. Anoto que a empresa 

executada e seu proprietário não trouxeram aos autos qualquer elemento 

de prova apto a demonstrar sua hipossuficiência. Ednei não juntou 

declaração de hipossuficiência e sequer conferiu poder específico para 

tanto ao advogado. Logo, não há como deferir-lhes o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Por fim, Lucilei, avalista, também se qualifica 

como empresária e não junta declaração de hipossuficiência, tampouco 

confere poder específico para tanto ao advogado constituído, razão pela 

qual entendo estarem presentes elementos mínimos que evidenciam a 

ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Além das 

considerações já delineadas, registro que a assunção da dívida originária 

de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) pelos executados, ora 

embargantes, como devedores originários e avalista, evidencia indícios de 

que detinham condições e/ou rendimentos suficientes para dar quitação 

ao débito. Ante o exposto, verifico que não há comprovação da alegada 

hipossuficiência, razão pela qual indefiro a gratuidade da justiça. Todavia, 

autorizo o parcelamento das despesas processuais em seis vezes, em 

observância aos artigos 456 c/c 468, § 6º e 7º, da CNGC[1]. Intime-se 

para efetuar o pagamento da primeira parcela, em cinco dias. Após o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, considerando que os 

embargantes já se manifestaram, venham os autos conclusos para 

julgamento do pedido ou designação de audiência, nos termos do art. 920, 

II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 11 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 456. A 

taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. [...] 

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei. [...] § 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001105-03.2020.8.11.0037. AUTOR(A): EDUARDO GOMES MARTINS 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento 

administrativo, uma vez que a “ata notarial” ou “termo de audiência” não 

demonstram a recusa do protocolo administrativo, até porque foram feitos 

de forma genérica, sem especificar os dados da parte requerente. Não 

obstante, não caracteriza o prévio requerimento somente a demonstração 

de envio do e-mail, pois não há comprovação do protocolo de recebimento 

ou da negativa da Seguradora. Outrossim, conforme determinação legal 

(artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve receber os 

documentos “mediante recibo, que os especificará”, de modo que o 

protocolo administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para o 

pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARDOSO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001380-83.2019.8.11.0037. AUTOR(A): EDSON CARDOSO VIEIRA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Analisando os 

autos, verifico que, intimada para realizar o pedido administrativo, com 

comprovação de recebimento pela seguradora, a parte requerente 

apresentou comprovante de envio de e-mail. Contudo, conforme já 

consignado no despacho anterior, “não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora”. Assim, intime-se 

a parte requente para cumprir com despacho retro. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSIMAR ROSA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000034-63.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GILSIMAR ROSA XAVIER REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, intimada 

para realizar o pedido administrativo, com comprovação de recebimento 

pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 

29543511), ratificando as alegações anteriores, sem, contudo, proceder a 

juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial 

apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID nº 27970858. 

Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001061-81.2020.8.11.0037. AUTOR(A): CONCEICAO PEREIRA DOS 

SANTOS SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente não trouxe comprovante de prévio 

requerimento administrativo, uma vez que a “ata notarial” ou “termo de 

audiência” não demonstram a recusa do protocolo administrativo, até 

porque foram feitos de forma genérica, sem especificar os dados da parte 

requerente. Não obstante, não caracteriza o prévio requerimento somente 

a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINAN DOUGLAS BORGES MANHANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001194-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): REINAN DOUGLAS BORGES 

MANHANI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte requerente não trouxe comprovante de prévio 

requerimento administrativo, uma vez que a “ata notarial” ou “termo de 

audiência” não demonstram a recusa do protocolo administrativo, até 

porque foram feitos de forma genérica, sem especificar os dados da parte 

requerente. Não obstante, não caracteriza o prévio requerimento somente 

a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002946-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002946-67.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO FELIPE PEREIRA COELHO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Analisando 

os autos, verifico que, intimada para realizar o pedido administrativo, com 

comprovação de recebimento pela seguradora, a parte requerente 

apresentou comprovante de envio de e-mail. Contudo, conforme já 

consignado no despacho anterior, “não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora”. Assim, intime-se 

a parte requente para cumprir com despacho retro. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002498-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIANA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002498-94.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARCIO VIANA FERREIRA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Analisando os 

autos, verifico que, intimada para realizar o pedido administrativo, com 

comprovação de recebimento pela seguradora, a parte requerente 

apresentou comprovante de envio de e-mail. Contudo, conforme já 

consignado no despacho anterior, “não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora”. Assim, intime-se 

a parte requente para cumprir com despacho retro. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001273-39.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MANOEL FERREIRA SOBRINHO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Analisando 

os autos, verifico que, intimada para realizar o pedido administrativo, com 

comprovação de recebimento pela seguradora, a parte requerente 

apresentou comprovante de envio de e-mail. Contudo, conforme já 

consignado no despacho anterior, “não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora”. Assim, intime-se 

a parte requente para cumprir com despacho retro. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSA VICENTE DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001037-53.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DENILSA VICENTE DA SILVA 

ARAUJO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte requerente não trouxe comprovante de prévio 

requerimento administrativo, uma vez que a “ata notarial” ou “termo de 

audiência” não demonstram a recusa do protocolo administrativo, até 

porque foram feitos de forma genérica, sem especificar os dados da parte 

requerente. Não obstante, não caracteriza o prévio requerimento somente 

a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE CONRADO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001106-85.2020.8.11.0037. AUTOR(A): KAIQUE CONRADO DO CARMO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento 

administrativo, uma vez que a “ata notarial” ou “termo de audiência” não 

demonstram a recusa do protocolo administrativo, até porque foram feitos 

de forma genérica, sem especificar os dados da parte requerente. Não 

obstante, não caracteriza o prévio requerimento somente a demonstração 

de envio do e-mail, pois não há comprovação do protocolo de recebimento 

ou da negativa da Seguradora. Outrossim, conforme determinação legal 

(artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve receber os 

documentos “mediante recibo, que os especificará”, de modo que o 

protocolo administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para o 

pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001217-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001217-69.2020.8.11.0037. AUTOR(A): CRISTIANO GOMES DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento 

administrativo, uma vez que a “ata notarial” ou “termo de audiência” não 

demonstram a recusa do protocolo administrativo, até porque foram feitos 

de forma genérica, sem especificar os dados da parte requerente. Não 

obstante, não caracteriza o prévio requerimento somente a demonstração 

de envio do e-mail, pois não há comprovação do protocolo de recebimento 

ou da negativa da Seguradora. Outrossim, conforme determinação legal 

(artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve receber os 

documentos “mediante recibo, que os especificará”, de modo que o 

protocolo administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para o 

pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001219-39.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JULIA MORAIS REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento administrativo, 

uma vez que a “ata notarial” ou “termo de audiência” não demonstram a 

recusa do protocolo administrativo, até porque foram feitos de forma 

genérica, sem especificar os dados da parte requerente. Não obstante, 

não caracteriza o prévio requerimento somente a demonstração de envio 

do e-mail, pois não há comprovação do protocolo de recebimento ou da 

negativa da Seguradora. Outrossim, conforme determinação legal (artigo 

5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos 

“mediante recibo, que os especificará”, de modo que o protocolo 

administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para o 

pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000186-14.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENÇO DO 

CARMO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2020, às 15h00min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado 

que o banco requerido deverá encaminhar representante com poderes 

para transigir. Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a dispensa da 

audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, 

conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007287-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARO FERNANDES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1007287-39.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO MARO FERNANDES DE 

MELO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29519939), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27823833. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007302-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007302-08.2019.8.11.0037. AUTOR: EDNA RODRIGUES CORDEIRO REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, intimada 

para realizar o pedido administrativo, com comprovação de recebimento 

pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 

29519919), ratificando as alegações anteriores, sem, contudo, proceder a 

juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial 

apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID nº 27823806. 

Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007290-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHEYLA FERREIRA FONTES FIGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007290-91.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CHEYLA FERREIRA FONTES 

FIGUEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29519925), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27823827. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERNANDO COSTA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000228-63.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANDRE FERNANDO COSTA 

AGUIAR REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29512052), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 29089622. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

se manifestar sobre os documentos juntados conforme ID 9657359 e 

96577458.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000227-78.2020.8.11.0037. AUTOR(A): AILSON JOSE DE SOUZA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, intimada 

para realizar o pedido administrativo, com comprovação de recebimento 

pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 

29624958), ratificando as alegações anteriores, sem, contudo, proceder a 

juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial 

apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID nº 29089604. 

Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000225-11.2020.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO DOMINGOS DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29510188), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 29087918. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000222-56.2020.8.11.0037. AUTOR(A): EDNALDO PEREIRA BRANDAO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29511078), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 29087902. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROSSO RAGAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001127-61.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DIEGO ROSSO RAGAGNIN REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento administrativo, 

uma vez que a “ata notarial” ou “termo de audiência” não demonstram a 

recusa do protocolo administrativo, até porque foram feitos de forma 

genérica, sem especificar os dados da parte requerente. Não obstante, 

não caracteriza o prévio requerimento somente a demonstração de envio 

do e-mail, pois não há comprovação do protocolo de recebimento ou da 

negativa da Seguradora. Outrossim, conforme determinação legal (artigo 

5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos 

“mediante recibo, que os especificará”, de modo que o protocolo 

administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para o 

pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001065-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001065-21.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DANIELE REZENDE REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento administrativo, 

uma vez que a “ata notarial” ou “termo de audiência” não demonstram a 

recusa do protocolo administrativo, até porque foram feitos de forma 

genérica, sem especificar os dados da parte requerente. Não obstante, 

não caracteriza o prévio requerimento somente a demonstração de envio 

do e-mail, pois não há comprovação do protocolo de recebimento ou da 

negativa da Seguradora. Outrossim, conforme determinação legal (artigo 

5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos 

“mediante recibo, que os especificará”, de modo que o protocolo 

administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para o 

pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 9905158, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005662-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIOR DEFENTE (EMBARGANTE)

IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI (EMBARGANTE)

MARIO DEFENTE NETO (EMBARGANTE)

MAURO DEFENTI (EMBARGANTE)

ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE (EMBARGANTE)

LUIZ DEFENTI (EMBARGANTE)

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005662-67.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: LUIZ DEFENTI, MARIO 

DEFENTE NETO, MAURO DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE, IZAURA 

APARECIDA SABADINI DEFENTI, OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO 

DEFENTE, ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S/A Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. 

Encaminhem-se as informações prestadas ao Excelentíssimo Sr. Dr. 

Relator. Juntem-se cópias das informações prestadas aos autos. 

Aguarde-de o julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008348-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODOLFO HILDEBRAND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FASANELLI RODRIGUES OAB - SP174181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO OAB - MT3963-O (ADVOGADO(A))

DIVAIR APARECIDO DE PIERI OAB - PR19563 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008348-66.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HELIO RODOLFO HILDEBRAND 

EXECUTADO: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA Vistos. Vistos. Considerando que já decorreu o 

prazo de suspensão requerido no ID 27635477, intime-se a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2.020 Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 9905158, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002450-09.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: ADEILDO LUIZ PEREIRA, GISELE TAVARES PASSOS Vistos. 

Sobre a certidão de ID retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

se manifestar sobre os documentos juntados conforme ID 9657359 e 

96577458.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000303-44.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ALVES CAMPOS 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE 

POXOREU Vistos. Compulsando os autos, verifico a renúncia do advogado 

da parte requerente, bem como a devida comunicação. Assim, em 

consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, recebo 

referida renúncia. Intimem-se pessoalmente a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo patrono. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004332-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004332-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA 

GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo BANCO DO 

BRASIL S.A., alegando, em síntese, omissão na sentença prolatada no ID 

17044905, vez que não analisou o pedido de penhora constante no 

acordo. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que 

os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal , de 

modo que devem ser conhecidos. Compulsando os autos, verifico que 

razão assiste ao embargante, visto que padece de omissão a sentença 

objurgada, vez que não determinar expedição de termo das penhoras 

constantes na cláusula 8 do acordo. Ante o exposto, presentes os 

requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO, para sanar a omissão na sentença de ID 17044905, 

fazendo constar: “(...) Em conformidade com o acordo, expeça-se oficio 
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ao Cartório competente para que proceda a penhora dos bens constantes 

na cláusula oitava. Após, intimem-se os executados. Expeça-se a devida 

carta precatória ”. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006912-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (REU)

EVANIR OUVERNEY ROCCO (REU)

JULIANA OUVERNEY ROCCO (REU)

VALDOMIRO ROCCO (REU)

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001313-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ NEVES DE CARVALHO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001313-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: BRAZ NEVES DE CARVALHO FERREIRA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO em 

face do BRAZ NEVES DE CARVALHO FERREIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID 24421533, a parte requerida informa o 

acordo entabulado entre as partes e pugna pela sua homologação e 

extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID 

24421533, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001814-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOUZADA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1001814-43.2017.8.11.0037 ALEGRETI & SLAPAK LTDA NILTON 

LOUZADA JUNIOR Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006167-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL CARLOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MESSIAS CARLOS ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006167-92.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: MESSIAS CARLOS 

ANDRADE - ME, MISAEL CARLOS DE ANDRADE Vistos. Proceda-se a 

busca do endereço das partes executadas através dos convênios do 

TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as 

diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA BRAGA SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003277-83.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: SOLANGE PEREIRA 

BRAGA SOARES Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 

executada através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido 

de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006359-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED ODONTO S/A (REU)

NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006359-88.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROSINEIA DOS SANTOS COSTA 

REU: UNIMED ODONTO S/A, NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - 

EPP Vistos. Considerando a ausência de cadastro do segundo requerido 

no sistema do PJE, indefiro o pedido retro. Intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004242-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GLEUDISTONY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004242-95.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANTONIO GLEUDISTONY PEREIRA DA SILVA Vistos. Proceda-se a busca 

do endereço da parte requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se 

a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006594-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006594-55.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA REQUERIDO: 

GENESIS AGRICOLA LTDA - EPP Vistos. Proceda-se a busca do endereço 

da parte requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000442-54.2020.8.11.0037. AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA TERRA 

PINTO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000064-98.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO BMG S.A Vistos. Ciente da interposição 

de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001073-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PERERA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001073-95.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

AIRTON PERERA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de AIRTON PERERA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as hipótese de 

improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de 

pagamento e concedo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco 

por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do artigo 701, 

caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do pagamento de 

custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Fica facultado a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-a de que, nos 

termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando esta alegar 

que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá a parte requerida, 

no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito da 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica a parte 

requerida alertada de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 13h40min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, 

na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 
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deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001202-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001202-08.2017.8.11.0037 AUTOR: COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Visto, Considerando 

que a requerida informa a realização da baixa das restrições oriundas de 

cédula objeto do acordo (ID 9324896/9324840/9324814), intime-se o 

requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo 

mais nada a ser analisado ou em caso de inercia, arquive-se o presente 

feito, uma vez que acordo está homologado. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e proceda-se com as baixas necessárias. Cumpra-se 

Primavera do Leste/MT, 25 de agosto de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000113-42.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Defiro o pedido de habilitação de ID 30020193. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. PRIMAVERA DO 

LESTE, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000397-50.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A Vistos. Ciente da interposição 

de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004968-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITALE AGRO NUTRICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SODRE (EXECUTADO)

WAGNER CARAMALAC SIMOES (EXECUTADO)

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEI LUIZ GUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - 

OCB/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001009-56.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: VALNEI LUIZ GUENO 

Vistos. Em que pese a manifestação da parte requerida ser contrária ao 

deferimento da prova emprestada sob o fundamento de tumulto 

processual, entendo pela necessidade de seu acolhimento em 

observância aos princípios do contraditório, da celeridade e da economia 

processual. Não obstante, o artigo 372 do Código de Processo Civil dispõe 

que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório". Outrossim, prudente a intervenção ao feito da OCB/MT 

(Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso) 

como Amicus Curiae, por ser detentora de conhecimentos técnicos e 

especializados na matéria cooperativista, o que trará mais elementos para 

contribuir na convicção deste Juízo. Registre-se que o Amicus Curiae é 

um terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios 

(probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial 

relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições 

subjetivas relativas às partes; auxilia o órgão jurisdicional no sentido de 

que lhe traz mais elementos para decidi[1] Intimem-se a OCB/MT sobre o 

teor desta decisão. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 28188307. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, 

Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p. 379.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nifodii Rijkoff (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1005670-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUSA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005670-15.2017.8.11.0037 ALEX DE 

SOUSA ALVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ALEX DE SOUSA 

ALVES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29505738, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 29584380, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 29584380). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FRANCISCO SABINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000135-08.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP EXECUTADO: EDER FRANCISCO 

SABINO Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP em face de 

EDER FRANCISCO SABINO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

No ID nº 29585500, a parte exequente pugnou pela desistência e extinção 

do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que a parte exequente informa o desinteresse no prosseguimento da 

ação, de modo que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela 

parte exequente. Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. 

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006115-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDONCA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006115-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO MENDONCA LOPES 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar os pedidos da inicial, esclarecendo e especificando a pretensão 

final da lide, nos termos do artigo 319, IV, e 321, ambos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007473-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007473-62.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo à parte requerida o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado a parte 

requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 30/04/2020, às 14h00min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005699-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1005699-31.2018.8.11.0037 AUTOR(A): CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN 

REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 

Sobre a petição de ID retro, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003605-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003605-76.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA Vistos. Proceda-se a busca do 

endereço da parte requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a 

minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a 

parte requerente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008115-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RAMOS BORGES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008115-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS REU: 

VANIA RAMOS BORGES Vistos. Ante o retorno infrutífero da Carta de 

Citação constante no ID nº 28497970, defiro o pedido e determino o 

cancelamento da audiência anteriormente designada. Ademais, verifico 

que o pedido de ID nº 29015437 é o mesmo feito anteriormente (ID nº 

27316423), o qual foi analisado no ID nº 27476421, de modo que deixo de 

apreciar referido pleito Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1007293-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES TENORIO (REU)

ADRIANO MOURA BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007293-80.2018.8.11.0037 

ELISANGELA LEMES DA SILVA EUDES TENORIO e OUTROS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por ELISANGELA LEMES 

DA SILVA em face de EUDES TENORIO e OUTRO, devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 21058368, certidão comprovando que a 

parte requerente foi intimada via DJE para promover o andamento do feito, 

a qual quedou-se inerte. No ID nº 22141250, carta de intimação enviada a 

parte autora no endereço que consta nos autos para dar prosseguimento 

ao feito, sendo devolvido o AR como "ausente". No ID nº 30120627, 

certidão de publicação do edital e certidão informando que o requerente foi 

devidamente intimada, porém não deu prosseguimento no feito. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para 

dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) 

dias. Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora 

deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes 

incumbiam, configurou-se o abandono na causa. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, tendo em vista que o autor e beneficiário da Justiça Gratuita 

(ID nº 17905091), do mesmo modo que, não existe causídico constituído 

em favor do requerido. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002207-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MATOS RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002207-65.2017.8.11.0037 JOÃO 

BATISTA MATOS RABELO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por JOÃO BATISTA MATOS RABELO em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29732353, a parte requerida procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30079835, a parte autora requer a expedição de alvará 

para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da 

obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

para levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 30079835). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005644-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO NUNES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005644-17.2017.8.11.0037 JOSE 

ALBERTO NUNES DE CAMPOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por JOSE ALBERTO NUNES DE CAMPOS 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30037409, a parte requerida 

procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30102503, a parte autora 

requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o 

artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte autora, conforme requerido (ID nº 30102503). Em seguida, nada mais 

sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001719-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001719-13.2017.8.11.0037. AUTOR(A): DIONETE OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por DIONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. 

Alega que, em 30/06/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o qual 

resultou sua invalidez permanente, bem como informa que sofreu invalidez 

permanente em membro superior esquerdo, em membro inferior esquerdo 

e demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 

7093502). No Id. 7244458, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez 

alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente devido de 

acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 9044111). No 

Id. 10232103, apresentação de impugnação a contestação pela parte 

autora. No Id. 13113507, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo 

as partes se manifestado em Id. 15063798 e 15175083. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 18210883), de modo que 

passo a apreciação do mérito. Aduz a requerida que há diferenças nas 

assinaturas que constam nos documentos apresentados pelo pela parte 

autora, requerendo que sejam colecionados nos autos novos documentos 

com assinaturas idênticas, bem como autenticadas em cartório. Entretanto, 

a parte requerente manifesta-se (Id. 18790065), alegando a 

desnecessidade da juntando de procuração autenticada ao seu patrono, 

juntando no Id nº 21553805 nova petição declarando a autenticidade dos 

documentos aportados, sendo que, oportunizada a parte requerida a 

manifestar-se sobre o Id nº 21553805, esta permaneceu inerte. Assim, em 

análise aos documentos colecionados na peça vestibular e diante da 

declaração de Id nº 21553805, verifico evidentes semelhanças entre as 

assinaturas, torna-se desnecessária a apresentação de novos 

documentos autenticados em cartório. Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. 

Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente. 

Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

perícia médica colacionada no processo no Id. 13113507. Sustenta que, 

como a parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, 

conforme determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os 

honorários periciais devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete 

a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, 

dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em 

tela, reconheço a hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que 

esta é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue 

jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 
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mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e 

é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 

de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais 

documentos médicos (Id. 7093761) e perícia médica (Id. 13113507). No 

caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre 

a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão média 

(50%) em membro superior esquerdo (70%). A lei não exige que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente 

com um documento específico; apenas diz que deve haver simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora DIONETE 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% 

desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004847-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARAES BARROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004847-07.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EDMARAES BARROS DE SOUZA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EDMARAES BARROS DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos qualificados. Alega que, em 28/05/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro superior direito e 

demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 

14159645). No Id. 14161400, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. No Id. 15079072, procedeu-se a citação do requerido, 

sendo positivo o seu recebimento, contudo, deixou transcorrer in albis o 

prazo, não oferecendo contestação, mantendo-se inerte. No Id 26617294, 

aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado 

em Id. 27306957 e 27814609. É o relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. O 

requerido foi devidamente citado (Id. 15079072), contudo, não contestou a 

ação, sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento 

antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do Código de Processo 
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Civil. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por 

si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pelo 

autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado aos autos pela parte requerente conduz à procedência 

parcial do pedido, vez que a parte autora comprovou o acidente 

automobilístico pelo prontuário de atendimento, que identifica a vítima e 

está devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, portanto, goza de presunção de veracidade (Id. 14159690), 

bem como pela perícia médica realizada (Id. 26617294). No caso dos 

autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, que resultou em incapacidade 

considerada como intensa (75%) em ombro direito (25%). A lei não exige 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o 

acidente com um documento específico; apenas diz que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 

11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalto que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474 do STJ. Outrossim, quanto a alegação da 

requerente de que o valor eventualmente devido pela seguradora 

requerida deve ser atualizado monetariamente a partir do dia 29 de 

dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, que 

vinculou o quantum indenizatório a valor fixo, esta não merece prosperar, 

visto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora EDMARAES BARROS 

DE SOUZA, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001390-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EFIGENIO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1001390-64.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): MANOEL EFIGENIO TRINDADE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por MANOEL EFIGENIO 

TRINDADE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos qualificados. Alega que, em 10/12/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu trauma na face e demais lesões. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id. 12154386). No Id. 13023971, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a 

requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 
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necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação, 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior e impossibilidade do ônus sucumbencial ser atribuído a 

seguradora ré. No mérito, alega a inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez 

alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente devido de 

acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 13655033). 

No Id. 15324670, apresentação de impugnação a contestação pela parte 

autora. No Id. 26619949, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo 

as partes se manifestado em Id. 27230466 e 28887230. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 1553796), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. A parte requerida alegou que a parte autora 

não havia realizado o pagamento do seguro DPVAT até a data do sinistro, 

e por esse motivo não se pode, de forma alguma, cobrar quaisquer das 

coberturas da lei 6.194/74. Porém, de acordo com a súmula 257 do STJ, “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto não assiste 

razão o argumento da parte requerida. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – 

APLICAÇÃO DA SUMULA N.º 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE NÃO 

PROSPERA -– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.Ao se 

entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor 

da condenação, certo que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a 

reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência. (N.U 

1029695-80.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). A parte requerida alega que o 

boletim de ocorrência é documento imprescindível para propositura da 

ação e que o boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à 

Autoridade Policial, posteriormente ao acidente, não possui a mesma força 

probante do que aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O 

prontuário de atendimento médico (Id. 12154400), que identifica a vítima e 

está devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). Arguiu, 

também, que a autora não apresentou toda a documentação indispensável 

à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º 

da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela perícia médica colacionada no processo no Id. 

26619949. Sustenta que, como a parte autora, em sua exordial, não 

colacionou o Laudo do IML, conforme determina o parágrafo 5° da Lei do 

Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser pagos por ela, 

sobretudo porque compete a parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo 

Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. No caso em tela, reconheço a hipossuficiência financeira da 

requerente, uma vez que esta é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e 

é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 

de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 
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compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário de 

atendimento médico e relatório do SAMU (Id. 12154400) e perícia médica 

(Id. 26619949). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência 

de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que 

resultou em lesão leve (25%) em estrutura facial (100%). A lei não exige 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o 

acidente com um documento específico; apenas diz que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 

11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalto que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474 do STJ. Aduz a requerente que a partir da 

vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a ser vinculado ao 

valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da desvalorização 

da moeda, requer que o valor seja atualizado monetariamente a partir do 

dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, 

posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de 

indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese 

jurídica em recurso repetitivo de que a correção monetária incide da data 

do evento danoso (recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entendo que a correção monetária deverá incidir data do evento danoso, 

despropositada a correção desde a Medida Provisória. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora MANOEL 

EFIGENIO TRINDADE, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por 

morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter 

sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em 

consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002086-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES APARECIDA VERAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO KREBS (EXECUTADO)

ALISON KREBS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002086-37.2017.8.11.0037 

MERCEDES APARECIDA VERAS ALISON KREBS e outros Vistos. Defiro os 

requerimentos de ID 24605109. Proceda-se a secretaria aos atos 

necessários para a liberação dos valores bloqueados em favor da parte 

requerente, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001112-63.2018.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos. Considerando que já decorreu o prazo de suspensão requerido no 

ID 24837848, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020 Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004206-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004206-19.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e 

de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de 

não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos 
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do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001042-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILMAR SARTORI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001042-46.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO REU: ADILMAR SARTORI Vistos. Analisando os autos, verifico 

que o pedido de ID nº 28679862 é o mesmo feito anteriormente, o qual foi 

analisado no ID nº 28298843, de modo que deixo de apreciar referido 

pleito. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000672-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000672-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA 

- EPP Vistos. Proceda-se a associação deste feito com o de número ação 

de n° 1007600-34.2018.8.11.0037. Após, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005500-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005500-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA Vistos. Da 

análise dos autos, verifico que houve renúncia do mandado pela 

advogada da parte requerente. No entanto, não colaciona aos autos 

comprovação da comunicação da renúncia ao mandante. Com efeito, 

dispõe o artigo 112, caput, do Código de Processo Civil que: “O advogado 

poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma 

prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de 

que este nomeie sucessor”. Destarte, para que a renúncia possa ser 

eficaz perante a parte, produzindo efeitos em juízo, imprescindível sua 

comunicação ao mandante, a fim de que este possa constituir novo 

procurador, incumbindo ao advogado a realização da comunicação. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO OUTORGADO A 

ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. 

NECESSIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia ao mandato só se 

aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao 

advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua 

renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado, e durante o prazo de 

dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em 

juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. MUDANÇA 

DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. 4- Segundo 

precedentes deste e do Tribunal Superior, a parte que descumpre a 

obrigação de atualizar o endereço, nos termos do artigo 39, inciso II, do 

Código de Processo Civil, não pode, contraditoriamente, se furtar das 

consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou 

êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua 

desídia. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 

02515151120168090000, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data 

de Julgamento: 20/10/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2140 de 31/10/2016) Ante o exposto, chamo o feito à ordem para 

determinar a intimação da advogada da parte requerentepara comprovar a 

comunicação da renúncia ao mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001202-08.2017.8.11.0037 AUTOR: COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Visto, Considerando 

que a requerida informa a realização da baixa das restrições oriundas de 

cédula objeto do acordo (ID 9324896/9324840/9324814), intime-se o 

requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo 

mais nada a ser analisado ou em caso de inercia, arquive-se o presente 

feito, uma vez que acordo está homologado. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e proceda-se com as baixas necessárias. Cumpra-se 

Primavera do Leste/MT, 25 de agosto de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001202-08.2017.8.11.0037 AUTOR: COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Visto, Considerando 

que a requerida informa a realização da baixa das restrições oriundas de 

cédula objeto do acordo (ID 9324896/9324840/9324814), intime-se o 

requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo 

mais nada a ser analisado ou em caso de inercia, arquive-se o presente 
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feito, uma vez que acordo está homologado. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e proceda-se com as baixas necessárias. Cumpra-se 

Primavera do Leste/MT, 25 de agosto de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001202-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI VALE DO CERRADO 1001202-08.2017.8.11.0037 AUTOR(A): 

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO Vistos. Inicialmente, defiro o requerimento de 

desarquivamento. Determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição 

de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001263-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001263-58.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: SERGIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de SERGIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 

911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do veículo: marca Volvo, 

modelo FH-12 - 2P – Básico 380 6x2 (diesel), ano fabricação 2003/2003 , 

chassi 9BVA4B5A53E689234 , placa AFH0064, cor vermelha e RENAVAM 

nº 819602701. Juntou documentos. Decido. A mora está comprovada pelo 

Instrumento de Protesto (ID nº 30009153). Assim, defiro liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o 

bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001263-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001241-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MARQUES FLORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001241-97.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANA MARIA MARQUES FLORES 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
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Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001242-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINE DE SOUZA LORENZONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001242-82.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALINE CRISTINE DE SOUZA 

LORENZONI Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005838-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATTI DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005838-46.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: RIGATTI DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: SÃO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos. Em 

tempo, verifico que o despacho de ID nº 27823794 foi lançado por 

equívoco, razão pela qual revogo-o. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO E 

CANCELAMENTO DE DÉBITOS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

RIGATTI DIESEL LTDA EPP em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAÚDE, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que efetuou com o requerido contrato no dia 24/07/2015, o qual ao plano 

de assistência à saúde com registro na ANS sob nº 30209-1, na 

modalidade coletiva empresarial. Informa que, em julho/2016, a parte 

requerida negou cobrimento a um procedimento cirúrgico a uma das partes 

beneficiárias do plano coletivo, tendo a parte autora arcado com os custos 

referente aos procedimentos. Relata, ainda, que por razão da negativa de 

assistência do procedimento cirúrgico, bem como a ausência de 

reembolso dos valores pagos, foi solicitado o cancelamento do contrato. 

Assevera que, posteriormente, a autora foi surpreendida com a inscrição 

no SPC/Serasa, que totalizam a quantia de R$ 9.575,89 (nove mil 

quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme 

ID nº 24694666. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a exclusão do nome constante no Cadastro de Proteção ao 

Crédito, bem como se abstenha de realizar novas cobranças referente ao 

crédito discutido nos autos. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo 

com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não 

vislumbra-se, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da 

concessão de tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do 

autor fundamenta-se em meros argumentos, não havendo provas que 

evidenciem a alegação de cancelamento do contrato, negativa de 

cobertura do procedimento cirúrgico, bem como ausência de reembolso 

dos valores pagos. Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, 

que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade das alegações 

formuladas pela parte autora, de que modo que estas não autorizam, ao 

menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, 

sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA e, em consequência, 

determino a citação da parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 

02/04/2020, às 14h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). 

Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, 

na “sala de conciliação”. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001226-31.2020.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001226-31.2020.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: ELOI BRUNETTA Vistos. Sobre a petição de ID 

nº 30025015, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sem prejuízo, solicito informações ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste - MT, onde tramita o processo da recuperação judicial 

nº 1001356-55.2019.8.11.0037, para informar se os bens objeto de busca 

e apreensão nestes autos é essencial às atividades da empresa. Após, 

retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000102-13.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Analisando a petição 

inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 21 de maio de 2020, às 13h, a ser realizada pelo conciliador, na sede 

do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001341-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001341-52.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DORIVAL AGULHOM (REU)

REINALDO AGULHON (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001953-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

DARCI CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, DORIVAL 

AGULHOM, REINALDO AGULHON Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de DARCI 

CAMARGO e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. Nos IDs 

nº 29149953 e 29176943, a parte autora informa que realizou um acordo 

com as partes requeridas e pugna pela homologação e pela extinção ante 

o pagamento. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo 

direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Considerando 

que os valores bloqueados nos autos, garantem a total quitação da 

presente ação, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID nº 

29149953, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por 

consequência, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios nos termos do 

acordo. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005803-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005803-23.2018.8.11.0037 NELIANA 

PEREIRA DE SOUZA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29398464, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 29585747, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 29585747). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BAU 04275364996 (EXECUTADO)

ALEXANDRE LUIZ BAU (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001701-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA BEUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001701-21.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MANOEL BATISTA BEUNO REQUERIDO: MARIA 

RODRIGUES MIRANDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ALIENAÇÃO 

JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por MANOEL 

BATISTA BUENO em face do ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES MIRANDA, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o 

requerente viveu em união estável com a Sra. MARIA RODRIGUES 

MIRANDA, por quase 30 (trinta) anos, e dessa união, juntamente com a 

inscrição no programa social para o benefício de casa própria do governo 

e concessão pelo INSTITUTO DE TERRAS DO MATO GROSSO – 

INTERMAT, adveio a integração de um imóvel ao patrimônio. Relata que a 

Sra. Maria faleceu e deixou seus herdeiros em posse do referido imóvel, 

os quais dificultam o acesso do requerente ao bem, além de recusarem a 

fazer o inventário, apesar do acordo realizado entre eles. Assim, requer, a 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA – ‘inaudita altera parte’ 

com a concessão da TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a imediata 

nomeação do meio de alienação judicial, avaliação do bem e declarar a 

venda judicial do imóvel nos termos já mencionados do acordo firmado, 

bem como autorização judicial para a venda do imóvel. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. Complementando o preceptivo temos o artigo 

297 do mesmo códex: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Já a tutela de 

evidência é tratada no Título III, que traz os seguintes dispositivos: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. De início, cumpre colacionar a seguinte 

advertência exarada pelos nobres doutrinadores acerca das situações 

que aceitam a tutela de evidência: “Tais situações não se confundem, 

todavia, com aquelas em que é dado ao juiz julgar antecipadamente o 

mérito (arts. 355 e 356), porquanto na tutela de evidência, diferentemente 

do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição sumária e, 

portanto, traduz uma decisão revogável e provisória.” (WAMBIER, Teresa; 

RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins e; 

MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. 

Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 523). Igualmente, deve-se 

destacar que na tutela da evidência, não se exige urgência. Daí porque 

houve efetiva diferenciação entre essas duas espécies de tutela 

provisória. Entretanto, apesar de não expressamente previsto pelo 

dispositivo legal as hipóteses de concessão da tutela da evidência devem 

se somar à probabilidade do direito do requerente. Trata-se de uma 

interpretação que leva em conta a natureza dessa tutela (do direito 

evidente) e a coerência contida no “espírito” das hipóteses legais 

supramencionadas. Ainda, pertinente a observação de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “(…) Distanciando-se do Projeto originário de Novo 

CPC, na redação final do diploma legal não há previsão para o pedido 

antecedente de tutela da evidência. Dessa forma, há um tratamento 

heterogêneo entre as diferentes espécies de tutela provisória: enquanto a 

tutela de urgência pode ser pedida de forma antecedente e incidental, a 

tutela da evidência só pode ser pedida de forma incidental. É claro que, 

nas duas hipóteses de tutela da evidência em que não cabe sua 

concessão liminarmente, não haverá possibilidade material de seu pedido 

ocorrer de forma antecedente; mas nas duas outras, nas quais a 

concessão pode ou deve ser liminar, é plenamente possível se imaginar 

um pedido de forma antecedente. Como o Novo CPC não trata dessa 

possibilidade, é possível ao intérprete propugnar pela aplicação por 

analogia do procedimento previsto para o pedido antecedente de tutela 

antecipada.” (Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Método, 2015, p. 

219). No caso dos autos, a parte requerente pleiteia a concessão liminar 

de tutela de evidência para determinar a imediata nomeação do meio de 

alienação judicial do imóvel objeto da lide, bem como a avaliação e a 

declaração da venda judicial do referido bem, sob a alegação de 

configuração da hipótese prevista no inciso I do artigo 311 do código de 

Processo civil, ante o abuso de direito. Contudo, o artigo 9ª, parágrafo 

único, II e o artigo 311, parágrafo único do Código de Processo Civil 

restringem a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência 

apenas às hipótese previstas no artigo 311, II e III do mesmo código. 

Destarte, não há como, neste momento processual, deferir a tutela 

pleiteada, sendo imprescindível ao observância a contraditório, até porque 
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a concessão liminar do pedido inicial geraria situação de irreversibilidade, 

o que não se mostra cabível. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

evidência pleiteada. Proceda-se a citação do espólio da requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignando-se as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 07 de 

novembro de 2019, às 13h, para sessão de conciliação (artigo 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos requeridos à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

agosto de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007319-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007319-44.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

14 de maio de 2020, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007065-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007065-08.2018.8.11.0037 GENILSON 

SOUSA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Cumpra-se a sentença, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001332-90.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001336-30.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001333-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT7681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. M. L. D. M. G. P. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001333-75.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA 
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MT Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte exequente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas 

processuais, bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001306-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001306-92.2020.8.11.0037. 

EMBARGANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EMBARGADO: EVARISTO TAGLIARI NETO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por CHS AGRONEGÓCIO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. em face de EVARISTO TAGLIARI NETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega que o embargado ajuizou ação 

de execução de título executivo extrajudicial, em desfavor de Roberto 

Antônio Elsner e Paula Cristina Elsner, sendo deferido naqueles autos o 

arresto de 23.000 (vinte três mil) sacas de 60 kg de soja, na área 

denominada Fazenda Umuarama, registrada sob a matrícula nº 5.119 do 

CRI da Comarca de Paranatinga-MT. Aduz que 78.647 (setenta e oito mil, 

seiscentas e quarenta e sete sacas) soja cultivada no referido imóvel 

havia sido oferecida por Roberto Antônio Elsner e Paula Cristina Elsner, em 

Penhor Cedular de Primeiro Grau, e sem concorrência de terceiros à 

embargante, em razão da Cédula de Produto Rural nº 149-19/20, vencida 

em 30/01/2.020. Assevera que referido penhor foi devidamente registrado 

no cartório competente, possuindo, portanto, efeitos contra terceiros. 

Assim, pugna o embargante, em sede de liminar, o sobrestamento da 

decisão que deferiu o arresto do produto, reintegrando a soja ainda 

pendente de colheita e arrestada na área indicada na CPR 149-19/20 na 

posse da embargante, autorizando, caso necessário, a transferência do 

produto arrestado. Alternativamente, requer o bloqueio da soja arrestada, 

sendo vedado expressamente a remoção ou mesmo a venda dos bens até 

ulterior determinação do juízo. Com a inicial vieram os documentos de ID nº 

30067369/30068401. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Sobre os embargos de terceiro, prevê o artigo 678 do Código de 

processo civil que: “A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 

Compulsando os autos, constato que o embargante demonstrou os 

requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, tendo em 

vista que, em análise sumária, resta comprovada sua propriedade sob o 

produto arrestado, vez que esta foi dado em garantia a cédula de produto 

rural, mediante penhor, devidamente registrado no cartório competente, 

conforme documentos que instruem o feito, em especifico a CPR e aditivo 

de ID nº 30067381 e certidão de registro de penhor de ID nº 30067992. 

Contudo, consigno que, apenas o bloqueio da soja arrestada, proibindo a 

remoção e venda dos bens, mostra-se suficiente a resguardar o resultado 

útil dos presentes embargos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR o bloqueio da soja arrestada na 

ação de nº 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos 

executados aos embargantes, qual seja, 78.647 (setenta e oito mil, 

seiscentas e quarenta e sete sacas) sacas de 60 kg de soja, consistente 

na vedação da remoção e/ou venda do produto constrito naqueles autos, 

até ulterior decisão do juízo. Dispenso a caução ofertada em razão do 

indeferimento do pedido reintegração na posse do produto objeto da lide. 

Proceda-se a citação do embargado para, querendo, contestar, no prazo 

legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

embargante (Código de Processo Civil, artigo 344). Associe-se estes 

autos aos autos de nº 1001044-45.2020.8.11.0037. Após, traslade-se 

cópia desta decisão aos autos associados. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007323-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007323-81.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 14 de maio de 2020, às 15h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000418-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000418-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENÇO DO 
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CARMO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 14 de maio de 2020, às 16h, a ser realizada pelo conciliador, na sede 

do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000443-39.2020.8.11.0037. AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA TERRA 

PINTO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Analisando a petição 

inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 14 de maio de 2020, às 16h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000209-57.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENÇO DO 

CARMO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 14 de maio de 2020, às 16h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000368-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOWGLAS ALVES GAGO PEIXOTO DE FARIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004357-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008418-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000572-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALEX OLING BARBOSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005534-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MUNARO COELHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001338-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001338-97.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005349-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO OAB - MT11845-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005349-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OTÁVIO GOMES NETO 

REQUERIDO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS 

LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO 

OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizados 

por OTÁVIO GOMES NETO em desfavor de SAGA PARIS COMERCIO DE 

VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 24031960, determinada a intimação da parte requerente 

para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, em 15 (quinze) dias, contudo, intimada, não se manifestou, 

conforme certidão de ID nº 30109038. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte autora emendar a inicial, a fim de que preenchesse 

os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem 

atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, dispõe o 

artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 

Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. 

A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa 

frustrada de distribuição da ação. Certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008364-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008364-20.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUIZ FERNANDO PATRICIO REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

LUIZ FERNANDO PATRICIO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 20080380, 

foi determinada a intimação da parte requerente para emendar a inicial, a 

fim de apresentar o comprovante do protocolo do requerimento 

administrativo. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, denota-se que foi oportunizado a parte requerente emendar a 

inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua 

admissibilidade. Contudo, referida determinação não foi atendida, vez que 

a decisão de emenda a inicial foi no sentido de que a parte requerente 

realizasse o pedido administrativo e comprovasse o recebimento pela 

Seguradora. Por sua vez, no ID nº 25793554/25793558, apenas foi 

juntado aos autos print da tela de envio de e-mail, sem que houvesse, ao 

menos, o recebimento do requerimento com o devido número de protocolo. 

Ressalta-se que nem mesmo está se exigindo o indeferimento total ou 

parcial da indenização para o recebimento e processamento da ação, mas 

sim o mínimo plausível consistente na comprovação do recebimento do 

requerimento, com protocolo, pela Seguradora, nos moldes do artigo 5º, 

§2º, da Lei n. 6.194/74. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO. NECESSIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO 

DO RECURSO PARADIGMA. 1. Conforme posicionamento adotado pelo 

Supremo Tribunal Federal, no RE nº 631.240/MG, com repercussão geral 

reconhecida, é imprescindível o prévio requerimento administrativo, para 

legitimar a propositura da demanda objetivando o recebimento do seguro 

DPVAT. 2. Constatado que a Apelante não comprovou o prévio 

requerimento administrativo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o 

processo, sem resolução de mérito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO 02082748720188090142, Relator: MAURICIO 

PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 08/07/2019). Assim, faltando um dos pressupostos 

processuais e não sendo sanado pela emenda a inicial, de acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o indeferimento da ação é medida 

que se impõe. Vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007498-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1007498-12.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): WILLIANS RODRIGUES MARTINY REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por WILLIANS RODRIGUES MARTINY em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, 

em 09/02/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua 

invalidez permanente, bem como informa que sofreu invalidez permanente 

em membro inferior direito e demais lesões. Assim, requer a condenação 

da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio 

com documentos (Id. 16503709). No Id. 16514857, recebimento da inicial 

com deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior. No mérito alega, ausência de 

comprovante da invalidez alegada, necessidade de graduação do valor 

eventualmente devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os 

argumentos trazidos na inicial (Id. 17353549). No Id. 19049111, 

apresentação de impugnação a contestação pela parte autora. No Id. 

24187588, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se 

manifestado em Id. 24772321 e 27483382. É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 19940878), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. A parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação, que o 

referido documento deve constatar o fato in loco e, lavrado pela própria 

Autoridade Policial. O relatório do SAMU e o prontuário de atendimento 

médico (Id. 16503722), que identificam a vítima e estão devidamente 

registrados nos órgãos competentes, com assinaturas dos responsáveis, 

assim, gozam de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim 

de ocorrência não é documento indispensável para comprovação do dano 

causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). Aduz a 

requerida ser imprescindível a apresentação de laudo público, conclusivo 

da lesão, quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela 

autora em razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na 

Tabela de Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, 

verifico que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos 

autos (Id. 24187588), o qual atesta o grau de debilidade que o requerente 

está acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação e que o 

boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O relatório de ocorrência 

do SAMU e prontuário de atendimento médico (Id. 16503722), que 

identificam a vítima e estão devidamente registrados no órgãos 

competentes, com assinatura do responsável, gozam de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 
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IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id. 16503722) e perícia 

médica (Id. 24187588). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão média (50%) em membro inferior direito 

(70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado 

tenha que comprovar o acidente com um documento específico; apenas 

diz que deve haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está 

à responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do 

indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a 

Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora WILLIANS RODRIGUES 

MARTINY, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006906-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY DAIANN TRAMPUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006909-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DIANELY BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001206-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004009-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER MORAES AMORIM (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CAMPOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004010-15.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CHARLES CAMPOS 

PEREIRA Vistos. Primeiramente, acolho a emenda à inicial. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por OMNI FINANCEIRA S/A em 

face de CHARLES CAMPOS PEREIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição do bem: Marca/Modelo CHEVROLET/ASTRA/ADVANTAGE 2.0, 

chassi nº 9BGTR48W08B213973, ano/modelo 2007/2008, placa IOJ2630 e 

cor BEGE. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e Aviso de Recebimento, bem como Instrumento 

de Protesto (ID nº 21917648 e 21917649). Assim, defiro liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o 

bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004837-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANY MARIA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CAMPOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005575-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005575-14.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE CASTELI 

BARATIERI REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 
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RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por LUCAS HENRIQUE 

CASTELI BARATIERI, devidamente qualificado nos autos, pugnando, em 

síntese, pela supressão do sobrenome de seu genitor no registro de 

nascimento, qual seja, “BARATIERI”. Alega, em síntese, que, logo após seu 

nascimento, o seu genitor o abandonou, assim como a sua mãe, 

ressaltando que o pai não participou da sua infância e nem mesmo na vida 

adulta, não possuindo eles laços afetivos. No ID nº 25421451, 

manifestação ministerial desfavorável ao acolhimento do pleito. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, vejo que não há 

irregularidades a ser sanadas e os documentos acostados aos autos são 

suficientes para prolação da decisão, não havendo necessidade de 

realização de audiência. Inicialmente, verifico que o requerido pleiteia que 

seja retirado o sobrenome de seu genitor no registro de nascimento, qual 

seja “BARATIERI”, ante a ausência de laços afetivos entre eles. Em que 

pesa os argumentos sustentados pelo requerente, entendo que referido 

pedido de supressão do sobrenome paterno não deve prosperar, tendo 

em vista que não ocorreu justo motivo para a retificação do registro civil, 

em que pese a alegação de abandono afetivo fraternal, bem como ante a 

ausência prejuízos em manter junto ao registro civil o sobrenome do 

genitor. Ademais, em consonância com o princípio da imutabilidade e da 

indisponibilidade do nome e sobrenome, a permissão para a alteração em 

patronímico deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.442 - 

GO (2016/0314400-1) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE : CIRILLO MARCOS ALVES ADVOGADO : NATÁLIA 

LUCIANA PAVAN IMPARATO - SP146216 CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

JUSTO MOTIVO. RECURSO ESPECIAL. MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

CPC/73. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7, DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL 

DECISÃO CIRILLO MARCOS ALVES DE QUEIROZ (CIRILLO) promoveu 

ação de retificação de registro civil, julgada improcedente (e-STJ, fls. 

42/45). Interposta apelação por CIRILLO, o relator proferiu decisão 

monocrática negando seguimento ao recurso (e-STJ, fls. 99/105). Agravo 

regimental interposto por CIRILLO, o Tribunal de origem negou-lhe 

provimento, em acórdão assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA 

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DE 

SOBRENOME DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A Lei de Registros Publicos 

(Lei nº 6.015/73) consagra o princípio da imutabilidade e da 

indisponibilidade do nome e sobrenome, com exceções, nas quais o 

presente caso não se enquadra. 2 - A referida lei só permite a alteração 

do patronímico em casos específicos, tais como erro gráfico, nome exótico 

ou ridículo, uso de apelido público e notório, acréscimo de sobrenome em 

virtude de casamento, adoção e outros. 3 - A regra é a da inalterabilidade 

relativa do nome e do sobrenome da pessoa, que reveste-se, assim, de 

caráter de definitividade, admitindo-se alteração nas hipóteses 

expressamente previstas em lei, exigindo-se justo motivo para_tanto, o 

que não ocorreu na espécie. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO (e-STJ, fl. 132). Inconformado, CIRILLO interpôs recurso 

especial com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, 

sustentando a ocorrência de violação dos arts. 57 e 109 da Lei nº 

6.015/73, alegando, em síntese, que a retificação do nome no registro civil 

é perfeitamente possível, pois foi demonstrado nos autos que não há 

identidade entre o nome pelo qual é conhecido pela sociedade e aquele 

que mantém em sua certidão de nascimento, bem como em razão dos 

prejuízos profissionais que vem suportando. Suscitou dissídio 

jurisprudencial. Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento a 

referido apelo nobre sob os fundamentos de (1) incidência da Súmula nº 7 

do STJ; e, (2) ausência de demonstração, de forma analítica, do dissídio 

jurisprudencial apontado. Contra essa decisão, CIRILLO manejou o 

presente agravo em recurso especial alegando, em síntese, que não há 

necessidade de nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, 

bem como o dissídio fora devidamente demonstrado. Sem contraminuta. 

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo 

(e-STJ, fls. 222/224). É o relatório. DECIDO. A irresignação não merece 

prosperar. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se 

refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao 

caso concreto para a análise do recurso especial, ante os termos do 

Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão 

de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 1)- Do pedido de retificação do registro civil A corte de origem 

negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente CIRILLO 

por entender que não ocorreu justo motivo para se autorizar a retificação 

de seu nome junto ao registro civil. Confira-se o aresto recorrido: [...] 

Desta forma, a regra é a da inalterabilidade relativa do nome e do 

sobrenome da pessoa, que reveste-se, assim, de caráter de 

definitividade, admitindo-se-se alteração nas hipóteses expressamente 

previstas em lei, exigindo-se justo motivo para tanto, o que não ocorreu na 

espécie (e-STJ, fl. 127). Assim, ultrapassar a conclusão a que chegou o 

eg. Tribunal a quo, demandaria nova incursão no arcabouço 

fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável 

na instância especial, pois vedado pela Súmula 7 desta Corte: A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A propósito: 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 

REGISTRO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA GENITORA COMO DECLARANTE. MITIGAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os 

termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 

9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos 

a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. Pretensão de retificação do registro de nascimento para 

inclusão do nome da genitora a fim de obtenção da nacionalidade 

portuguesa, afastada pelo acórdão recorrido que, com base nas 

premissas fáticas permeadas na lide, entendeu pela impossibilidade de 

mitigação do princípio da verdade real. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 723.354/RS, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 

21/6/2016) 2)- Do Dissídio Jurisprudencial A divergência jurisprudencial 

não foi demonstrada por meio do cotejo analítico com transcrição de 

trechos dos acórdãos recorrido e paradigmas que exponha a similitude 

fática e a diferente interpretação da Lei Federal entre os casos 

confrontados, conforme exigência dos artigos 541, parágrafo único, do 

CPC/73 e 255, § 1º, do RISTJ, não bastando a mera transcrição da ementa 

dos julgados paradigmas, sendo este o entendimento pacífico nesta Corte 

de Justiça. Confira-se acórdão da Segunda Seção desta Corte: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA. LEGITIMIDADE 

ATIVA. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. 1. A divergência jurisprudencial, 

nos termos do artigo 266, § 1º, c/c o artigo 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, 

exige comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos 

julgados que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias 

que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se 

oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar 

o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos 

apontados e a divergência de interpretações. 2. Se não realizado o cotejo 

analítico ou se ausente a similitude de base fática entre os arestos 

comparados, não há como se caracterizar a divergência jurisprudencial. 3. 

Tratando-se de hipótese em que, reconhecidamente, a questão de fundo 

encontra-se fulminada pela prescrição, fica patente a intenção, com a 

interposição dos presentes embargos de divergência, de se utilizar desta 

Corte como órgão consultivo, o que não se admite. 4. Agravo regimental 

não provido. (AgRg nos EREsp 1213614/RJ, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 13/4/2016, DJe 

18/4/2016 - sem destaque no original) Nessas condições, com fundamento 

no art. 1.042, § 5º do NCPC c/c art. 253 do RISTJ (com a nova redação 

que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 16/03/2016, DJe 18/03/2016), 

CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. 

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará 

sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa 

(arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários recursais (art. 85, § 11). 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 13 de fevereiro de 2017. Ministro 

MOURA RIBEIRO Relator (STJ - AREsp: 1024442 GO 2016/0314400-1, 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/02/2017). 

Assim, considerando que a regra é a da inalterabilidade do nome e do 
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sobrenome da pessoa, e tendo em vista que as hipóteses de alterações 

encontram-se previstas em lei, exigindo-se justo motivo para tanto, o que 

não ocorreu no presente caso, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, permanecendo inalterado o 

registro civil do requerente. Considerando que nos procedimentos de 

jurisdição voluntária não há vencido nem vencedor, deixo de arbitrar 

honorários sucumbenciais. Custas remanescentes, se houver, pela parte 

autora. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA - ME (EXECUTADO)

ADAILTON FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005028-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005028-71.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROBSON JOSE DE SOUZA 

BEZERRA - ME REU: LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Após o decurso do prazo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003119-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO 

MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NIENOW OAB - SC19218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANARA DOS SANTOS VICTOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001701-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA BEUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001701-21.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MANOEL BATISTA BEUNO REQUERIDO: MARIA 

RODRIGUES MIRANDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ALIENAÇÃO 

JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por MANOEL 

BATISTA BUENO em face do ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES MIRANDA, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o 

requerente viveu em união estável com a Sra. MARIA RODRIGUES 

MIRANDA, por quase 30 (trinta) anos, e dessa união, juntamente com a 

inscrição no programa social para o benefício de casa própria do governo 

e concessão pelo INSTITUTO DE TERRAS DO MATO GROSSO – 

INTERMAT, adveio a integração de um imóvel ao patrimônio. Relata que a 

Sra. Maria faleceu e deixou seus herdeiros em posse do referido imóvel, 

os quais dificultam o acesso do requerente ao bem, além de recusarem a 

fazer o inventário, apesar do acordo realizado entre eles. Assim, requer, a 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA – ‘inaudita altera parte’ 

com a concessão da TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a imediata 

nomeação do meio de alienação judicial, avaliação do bem e declarar a 

venda judicial do imóvel nos termos já mencionados do acordo firmado, 

bem como autorização judicial para a venda do imóvel. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. Complementando o preceptivo temos o artigo 

297 do mesmo códex: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Já a tutela de 

evidência é tratada no Título III, que traz os seguintes dispositivos: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. De início, cumpre colacionar a seguinte 

advertência exarada pelos nobres doutrinadores acerca das situações 

que aceitam a tutela de evidência: “Tais situações não se confundem, 

todavia, com aquelas em que é dado ao juiz julgar antecipadamente o 

mérito (arts. 355 e 356), porquanto na tutela de evidência, diferentemente 

do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição sumária e, 

portanto, traduz uma decisão revogável e provisória.” (WAMBIER, Teresa; 

RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins e; 

MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. 

Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 523). Igualmente, deve-se 

destacar que na tutela da evidência, não se exige urgência. Daí porque 

houve efetiva diferenciação entre essas duas espécies de tutela 

provisória. Entretanto, apesar de não expressamente previsto pelo 

dispositivo legal as hipóteses de concessão da tutela da evidência devem 

se somar à probabilidade do direito do requerente. Trata-se de uma 

interpretação que leva em conta a natureza dessa tutela (do direito 

evidente) e a coerência contida no “espírito” das hipóteses legais 

supramencionadas. Ainda, pertinente a observação de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “(…) Distanciando-se do Projeto originário de Novo 

CPC, na redação final do diploma legal não há previsão para o pedido 

antecedente de tutela da evidência. Dessa forma, há um tratamento 
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heterogêneo entre as diferentes espécies de tutela provisória: enquanto a 

tutela de urgência pode ser pedida de forma antecedente e incidental, a 

tutela da evidência só pode ser pedida de forma incidental. É claro que, 

nas duas hipóteses de tutela da evidência em que não cabe sua 

concessão liminarmente, não haverá possibilidade material de seu pedido 

ocorrer de forma antecedente; mas nas duas outras, nas quais a 

concessão pode ou deve ser liminar, é plenamente possível se imaginar 

um pedido de forma antecedente. Como o Novo CPC não trata dessa 

possibilidade, é possível ao intérprete propugnar pela aplicação por 

analogia do procedimento previsto para o pedido antecedente de tutela 

antecipada.” (Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Método, 2015, p. 

219). No caso dos autos, a parte requerente pleiteia a concessão liminar 

de tutela de evidência para determinar a imediata nomeação do meio de 

alienação judicial do imóvel objeto da lide, bem como a avaliação e a 

declaração da venda judicial do referido bem, sob a alegação de 

configuração da hipótese prevista no inciso I do artigo 311 do código de 

Processo civil, ante o abuso de direito. Contudo, o artigo 9ª, parágrafo 

único, II e o artigo 311, parágrafo único do Código de Processo Civil 

restringem a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência 

apenas às hipótese previstas no artigo 311, II e III do mesmo código. 

Destarte, não há como, neste momento processual, deferir a tutela 

pleiteada, sendo imprescindível ao observância a contraditório, até porque 

a concessão liminar do pedido inicial geraria situação de irreversibilidade, 

o que não se mostra cabível. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

evidência pleiteada. Proceda-se a citação do espólio da requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignando-se as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 07 de 

novembro de 2019, às 13h, para sessão de conciliação (artigo 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos requeridos à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

agosto de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001701-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA BEUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001701-21.2019.8.11.0037 REQUERENTE: MANOEL BATISTA BEUNO 

REQUERIDO: MARIA RODRIGUES MIRANDA Vistos. Sobre a petição de ID 

301242458, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE LONGHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001430-80.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALICE LONGHI Vistos. Ante o teor da certidão retro, a fim de 

evitar futura nulidade processual, proceda-se a intimação da executada 

por meio de Oficial de Justiça. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE LONGHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001430-80.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALICE LONGHI Vistos. Ante o teor da certidão retro, a fim de 

evitar futura nulidade processual, proceda-se a intimação da executada 

por meio de Oficial de Justiça. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002255-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSIA PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002255-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANUSIA PAULO DE SOUZA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Inicialmente, cumpra-se 

integralmente o despacho de Id nº 19061693, referente a intimação dos 

filhos do de cujus, nos endereços indicados no Id nº 13368755. Sem 

prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclarecer a petição de Id nº 19882421, tendo em vista que consta como 

autora pessoa diversa daquela atua no polo ativo. Em tempo, CHAMO O 

FEITO À ORDEM E REVOGO o despacho de Id nº 27851711, considerando 

a presente ação já foi recebida e encontra-se em regular andamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

ANTONIO CESAR CAMINHAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004687-16.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: NELIO ALEXANDRE 

SAMUELSSON EXECUTADO: CAMARGO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - 

ME, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, ANTONIO CESAR CAMINHAS 
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Vistos. Conclusão desnecessária. Cumpra-se integralmente o despacho 

anterior, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

AMANDA FUMES DUDA OAB - MT19844/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001522-58.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI, ALTAIR PIOVEZAN Vistos. Defiro o pedido de expedição de ofício 

ao SERASA/SPC para negativação do nome da parte executada ALTAIR 

em razão deste processo, conforme disposto no artigo 782, §3º, do 

Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA MARIA DO COUTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001858-62.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO ADRIA MARIA DO COUTO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por SICREDI VALE DO CERRADO em face do ADRIA MARIA DO 

COUTO, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29640717, a 

parte exequente informa o pagamento integral do débito e pugna pela 

extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Custas, se houver, pela parte requerente. Após o trânsito em julgado. 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003786-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003786-14.2018.8.11.0037 

SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29646172, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30007051, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 30007051). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003830-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SEBASTIAO CASCIANO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003830-33.2018.8.11.0037 RENATO 

SEBASTIAO CASCIANO DUTRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por RENATO SEBASTIAO CASCIANO DUTRA em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29822895, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30013512, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 30013512). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004849-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SMANIOTO ABI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004849-74.2018.8.11.0037 IVO 

SMANIOTO ABI JUNIOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por IVO 

SMANIOTO ABI JUNIORem face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

30023309, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

30106350, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 30106350). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006541-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN LUCIANO VOIGT GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006541-11.2018.8.11.0037 CRISTIAN 

LUCIANO VOIGT GONCALVES SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CRISTIAN LUCIANO VOIGT 

GONCALVES em face do SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 29821635, a parte executada procedeu 

com a quitação do débito. No ID nº 30019159, a parte exequente requer a 

expedição de alvará para levantamento dos valores. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados em favor da parte exequente, conforme requerido (ID 

nº 30019159). Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000682-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000682-77.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, verifico 

que a parte requerida arguiu preliminar de perda do objeto da ação em 

razão de estar atendendo todos os índices regulatórios da qualidade do 

serviço prestado. Contudo, como bem acentuado pelo representante no 

Ministério Público, a prestação de serviço público de fornecimento de 

energia elétrica deve se dar de forma contínua, de modo que não há se 

falar em perda do objeto da ação. Ainda, não prospera a alegação de 

ilegitimidade do Ministério Público Estadual, vez que o direito a se trata de 

direito difuso, com previsão constitucional de sua atuação. Assim, 

afastadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 15:30. Caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se 

os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003860-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003860-34.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA 

EXECUTADO: BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, BR 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI 

FRANCO ROCHA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXCEUÇÃO ajuizada por 

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA em face de BR 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, BR PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTO LTDA, GILBERTO BELINATO E IURI FRANCO ROCHA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID n. 23835832 , a parte 

exequente pugnou pela desistência e extinção do feito e, no ID n. 

26254176, a parte executada não se opôs. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários pela parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005249-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO CARLOS DA SILVA MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005249-54.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOÃO CARLOS DA 

SILVA MATOS Vistos. Compulsando os autos, verifico que já consta 

restrição no sistema Renajud (ID nº 24031350). Desse modo, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001405-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001405-96.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: LEONCIO PEREIRA DO 

ROSARIO JUNIOR Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 

requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004888-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO PASTORELLO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIUS ZOCCHI OAB - PR35659 (ADVOGADO(A))

DANIEL CARLETTO OAB - PR41782 (ADVOGADO(A))

MAURICIO SIDNEY FAZOLO OAB - PR27473 (ADVOGADO(A))

ROGER ZANCO OAB - PR70666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004888-37.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MAXIMINO PASTORELLO S.A. EXECUTADO: FERNANDO 

GOELLNER Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte executada 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Sem prejuízo, determino a expedição de ofícios à 

concessionária de energia, a fim de buscar o endereço do executado. 

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005270-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IURI FRANCO ROCHA (EMBARGANTE)

GILBERTO BELINATO (EMBARGANTE)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EMBARGANTE)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005270-30.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: BR COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 

LTDA, GILBERTO BELINATO, IURI FRANCO ROCHA EMBARGADO: 

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por BR COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA, BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA, 

GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA em face de LABORATORIO 

DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

entendo que o feito deve ser extinto pela perda superveniente do objeto 

ante extinção dos autos principais pela desistência da ação pelo 

exequente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais, se houver, e honorários advocatícios 

pela parte embargada, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006374-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E PANIFICADORA FLOR DE TRIGO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006374-57.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RESTAURANTE E PANIFICADORA FLOR DE TRIGO LTDA - ME 

REU: SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA Vistos. No caso dos 

autos, embora a parte requerente tenha alegado, na exordial, que não 

possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte 

probatório que evidencie tal condição, vez que não juntou qualquer 

documento que demonstre o faturamento ou a atual situação econômica 

da empresa requerente. Com efeito, é possível a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas de direito privado, com 

ou sem fins lucrativos, contudo, diferentemente das pessoas naturais, a 

mera alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa 

jurídica, não possui presunção de veracidade, sendo imprescindível 

provas cabais aptas a demostrarem a hipossuficiência aduzida, conforme 

disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus 

ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - OBRIGATORIEDADE DE 

COMPROVAÇÃO. 1. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

às pessoas jurídicas, cabe a elas comprovar, cabalmente, a sua 

hipossuficiência. 2. Se a requerente não traz ao processo provas idôneas 

que demonstrem a sua incapacidade, mormente através de documentos 

contábeis, deve ser indeferido o benefício. (TJ-MG - AI: 

10000191242585001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

18/02/0020, Data de Publicação: 20/02/2020). Destarte, no caso dos 

autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio. 

Diante do exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos 

que demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26828 Nr: 2818-26.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACLIDES JOÃO DAL FORNO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 5.152-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113165 Nr: 3601-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Von Heimburg, Junior Cezar 

Anton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, CERTIDÃO DE 

EXISTÊNCIA DE DÍVIDA, devendo a parte comparecer com as guias 

devidamente pagas, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162926 Nr: 1631-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, MARCELO SALVI - 

OAB:40989, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165291 Nr: 2804-85.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 173381 Nr: 6988-84.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINCLAIR SAUL QUINTAS, VALCILEI DE 

SOUZA, TKS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE DE MORAES ROSA - 

OAB:MT 24.182/O

 Vistos.

 Retornem os autos conclusos para análise dos pedidos das partes.

 Sem prejuízo, analisando os autos em apenso Código 169259, verifico 

encontra-se pendente a citação do executado.

 Considerando que o executado encontra-se presente neste ato, dou o 

mesmo por citado.

 Sai o executado intimado para responder o processo, nos termos da 

decisão de fl. 51.

 Translade cópia desta decisão ao processo em apenso Código 169259.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 232841 Nr: 5891-44.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN KAROLINE DE AGUIAR RODRIGUES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a 

suspensão da ação de execução em apenso com relação aos valores 

depositados por TIAGO DOS SANTOS SABADIM naqueles 

autos.Proceda-se a citação dos embargados para, querendo, 

contestarem, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado 

o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pelos embargantes (Código de Processo Civil, artigo 344).Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte embargante.Traslade-se 

cópia desta decisão aos autos em apenso, código nº 

132406.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJS, DS, ABS, EDLS, SS, PRG, RLDRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30741 Nr: 2965-18.2004.811.0037

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LUZ HERNANDES, MARINALDO CESAR 

HERNANDES, ANA ANGELA FERREIRA HERNANDES, NESTOR TEIXEIRA 

HERNANDES FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LORENZZON, MARIA ROSA 

LORENZZON, SIDNEI LORENZZON, ARLEI LORENZZON, SANDRA MARA 

LORENZZON, SHEILA LORENZZON, CLODINEI LORENZZON, ELISIANA 

LORENZZON DE OLIVEIRA, ROSANA LORENZZON, EDINEI LORENZZON, 

EVONEI LORENZZON, ALINE BRINGHENTI LORENZZON, AFONSO 

GUIMARÃES JÚNIOR, AILOR CARLOS ANGHINONI, Paulo Rogério de 

Morais Machado, Irineu Montoro, Alaide de Oliveira Montoro, IRES 

LORENZZON, CLARICE BEE PERERA, IZANI MAGALI FRANESQUE 

MACHADO, PEDRO ANGHINONI NETO, IVO JOSÉ ANGHINONI, ANA MARIA 

ANGHINONI MARIN, BERNADETE ANGHINONI GALVAN, JOÃO ALBERTO 

ANGHINONI, VALMOR ANGHINONI, MELÂNIA ANGHINONI MULLER, PAULO 

ANGHINONI, AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, FABIANA ARAÚJO TOMADON DA SILVA - 

OAB:PR/27.917, GREICE GABRIELA DA SILVA - OAB:36429/PR, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO 

PAULO STRAUB - OAB:14.959/PR, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - 

OAB:7.952/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para manifestar sobre a petição de fls.550, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40364 Nr: 2853-78.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, 

EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA 

SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - 

OAB:6927/MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 27.914, 

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT 9565, RAQUEL ROSA 

DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI OAB/MT 

23584/O para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 7969-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA WILSON 

MARTINS - OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102624 Nr: 1988-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MARIA CELIA PARO ELIAS, 

MILTON ELIAS JUNIOR, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte autora para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117260 Nr: 7934-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESDJL-M, ARDS, FCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117380 Nr: 8054-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO JOÃO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OTÁVIO LUZ - OAB:PR 

37.519, ANDREA HARTMANN - OAB:PR/ 58.729, DANIELA SAAD TATIT 

- OAB:PR 39.388, JANE DIAS MASCARENHAS PEREIRA - OAB:PR 

41.649, MARGARIDA CARMO TAVEIRA - OAB:12.255, MARIANA 

CALDAS DALLA VECCHIA - OAB:PR 44.112, ODACYR CARLOS 

PRIGOL - OAB:PR 14.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119551 Nr: 1975-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO FURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982, ROSANA R. JUNQUEIRA - OAB:PR/ 23.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, 
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no prazo 15 dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122936 Nr: 5476-71.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO MIGUEL SABÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALCIR DIAS, EUDSON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT 9565

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI OAB/MT 

23584/O para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126535 Nr: 9079-55.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS LIMA E C. ARAUJO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - 

OAB:2.360-MT

 Vistos.

Considerando a ausência da parte requerida e de seu patrono, torno 

preclusa a produção de prova testemunhal, assim como ante a ausência 

das testemunhas da parte requerente precluiu o mesmo direito.

Declaro encerrada a instrução.

 Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais no prazo legal, 

na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134509 Nr: 6382-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JOSE CANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS 

- OAB:MT 13905-B, SIMONI PAVIN SARI - OAB:17228A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI OAB/MT 

23584/O para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136725 Nr: 8101-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ADILSON JOSÉ 

VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI OAB/MT 

23584/O para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143814 Nr: 1534-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEDMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPDC, GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 7790-19.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

Considerando o teor do despacho de fl. 92, que determinou o 

comparecimento das testemunhas a este ato independente de intimação 

deste juízo e diante da ausência da parte autora e de suas testemunhas, 

torno precluso o direito à produção de prova testemunhal.

Declaro encerrada a instrução.

Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais no prazo legal, 

na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159344 Nr: 109-61.2016.811.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 244 de 948



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBB IND E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EROS GRADOWSKI JUNIOR - 

OAB:PR/13817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166650 Nr: 3514-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSSETO, CATIA HORNER DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KENEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 169259 Nr: 4914-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINCLAIR SAUL QUINTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE DE MORAES ROSA - 

OAB:MT 24.182/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4914-57.2016.811.0037 (Código 169259)

 Vistos.

Translade-se cópia da decisão proferida em audiência nos autos em 

apenso (cód. 173381) para este feito.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185626 Nr: 1828-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOELLNER, LUIZ ALBERTO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-Bpara que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005424-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

1005424-48.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006163-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO ROMA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT26851/O (ADVOGADO(A))

 

1006163-89.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005794-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO BACALTCHUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

1005794-27.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005747-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU AURELIO MILANESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1005747-53.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000416-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (IMPETRADO)

LEONARDO TADEU BORTOLINI (IMPETRADO)

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 4 1 6 - 9 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  I M P E T R A N T E :  V E N C E D O R A 

ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP IMPETRADO: LEONARDO 

TADEU BORTOLINI, CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS, MOURA 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por VENCEDORA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI – EPP contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, do PREGOEIRO DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e da empresa MOURA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos autos. No id n. 17706508, 

o pedido liminar foi indeferido. No id n. 18058721, a parte impetrante 

manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, momento em que 

pugnou por sua extinção. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no 

prosseguimento do mandamus, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ademais, consigno que o STF, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 669.367/RJ, submetido ao regime de 

repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a desistência do 

mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, 

independentemente de anuência da parte impetrada. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 04 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007172-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZAIR FAGUNDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1007172-18.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006590-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI SOCORRO CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006590-18.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006206-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ERONI CARVALHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006206-55.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006165-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO IGNACIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o requerente para manifestar sobre a Impugnação à Execução no prazo 

de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007219-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1007219-89.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006512-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006512-24.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUCILIA SARAIVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000417-75.2019.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004906-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILENE APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1004906-58.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 11 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000632-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE VERARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1000632-85.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004961-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZA PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004961-09.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 09h45min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004156-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENER PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1004156-56.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 10 horas no Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006149-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE LUSITANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006149-37.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 10h15min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006196-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BISPO DE SOUZA RIVEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

1006196-11.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 10h30min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006162-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIANA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006162-36.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 10h45min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006211-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006211-77.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 13 horas no Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006211-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006211-77.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 13 horas no Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 
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assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006239-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006239-45.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 13h15min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006172-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

1006172-80.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 13h30min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006217-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006217-84.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 13h45min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005241-48.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 14 horas no Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006242-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006242-97.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 14h15min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006453-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELENE NEVES CABEZAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006453-36.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 14h30min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006456-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006456-88.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 14h45min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006417-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SOELI DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006417-91.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 15 horas no Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001463-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRACI VIEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

CELSO FRAMENTO (TESTEMUNHA)

ANTONIO IRACI VIEGA (AUTOR(A))

OLIVO POMPEO DA SILVA (TESTEMUNHA)

DORILDO TRINDADE (TESTEMUNHA)
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1001463-02.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as objetivamente, no prazo legal. 

Primavera do Leste, 11 de março de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116324 Nr: 6964-95.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASINHA NERI RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 128491 Nr: 1395-45.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1395-45.2014.811.0037 (Código 128491)

SENTENÇA

Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a parte requerente, devidamente 

intimada para promover o regular andamento do feito, manteve-se inerte.

Assim, considerando a ausência do interesse processual, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 160212 Nr: 507-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 507-08.2016.811.0037 (Código 160212)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por GERUSA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 248/249, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 248/249.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1165-32.2016.811.0037 (Código 161820)

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por GUSTAVO 

CABRAL FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente, devidamente intimada para promover o 

prosseguimento do feito (fl. 210), permaneceu inerte, conforme certificado 

à fl. 210-v.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, determinada sua intimação pessoal, o prazo transcorreu sem 

qualquer manifestação.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover 

os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, revogo a tutela antecipada concedida e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 165397 Nr: 2844-67.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2844-67.2016.811.0037 (Código 165397)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROSA MARIA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 112/113, comprovantes de resgate de depósito judicial.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado às fls. 112/113.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5903 Nr: 262-27.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA MAT. P CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOSE DIMAS TORTELLI, UBIRAJARA LUIS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANTA CLARA MAT. P CONSTRUÇÃO 

LTDA, CNPJ: 26582510000108, Inscrição Estadual: 13.123.438/2, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE DIMAS TORTELLI, Cpf: 

43656919968, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

UBIRAJARA LUIS DE SÁ, Cpf: 35162716987, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 262-27.1998.811.0037 (Código 

5903)Vistos. Intime-se a parte executada acerca da constrição de fl. 226, 

via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 275, §2º, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74014 Nr: 6333-25.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO MARIN, Cpf: 25641086878, 

Rg: 944.110, Filiação: Judith Marin e Claudino Marin, data de nascimento: 

21/08/1977, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios, visto que já 

foram pagos administrativamente.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera 

do Leste/MT, 20 de setembro de 2019.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz 

de Direito em Substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130653 Nr: 3268-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP, MAURO EIITI 

MUROFUSE, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO EIITI MUROFUSE, Cpf: 

37106481904, Rg: 1.613.497, Filiação: Shizue Murofuse e Eziro Murofuse, 

data de nascimento: 25/10/1958, brasileiro(a), natural de Bandeirantes-PR, 

separado(a) judicialmente, agricultor, agrônomo, empresário e atualmente 

em local incerto e não sabido PAULO MASSANORE BANDO, Cpf: 

08039524814, Rg: 19219263-2, Filiação: Luzia de Jesus Cardoso e Paulo 

Giro Bando, data de nascimento: 14/11/1968, brasileiro(a), natural de Sõ 

Carlos-SP, casado(a), agricultor, engenheiro agrônomo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 0 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 3268-80.2014.811.0037 (Código 

130653)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 43, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Intimem-se.Primavera do Leste/MT, 

18 de novembro de 2019.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 
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digitei.

Primavera do Leste, 10 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175683 Nr: 8359-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA BRÁZ DA SILVA, ZILMA BRAZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZILMA BRAZ DA SILVA, Cpf: 

97306118153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pelas executadas.Em razão do 

princípio da causalidade, condeno as executadas em honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de junho de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176742 Nr: 8906-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SANTOS CARLINI, GUILHERME JOSÉ CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA 

- ME, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:21676/0, DANIEL ERMELINDO NERI - OAB:MT 21676/O, FABIANO 

DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA 

LTDA - ME, CNPJ: 18951441000134. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 8906-26.2016.811.0037 (Código 

176742)Vistos.Considerando que a pesquisa de endereço retornou 

infrutífera, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia do 

requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de novembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001328-53.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VANESSA 

MARTINY DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS 

REZENDE POLO PASSIVO: N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 29/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010375-10.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA (EXECUTADO)

GILMAR DA ROCHA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente acerca do ofício id 27607740, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do 

Leste, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000799-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REGINA CELIA GONCALVE 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se a presente 

demanda de uma “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em que a parte autora sustenta 

que a requerida efetuou a cobrança de fatura de recuperação de 

consumo, tendo sido o processo julgado parcialmente procedente 

declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 251 de 948



pagamento de indenização por danos morais. Em grau recursal, foi dado 

provimento ao recurso da requerida, excluindo a condenação por danos 

morais, mantendo apenas a declaração de inexistência da dívida. A parte 

autora intimada, manifestou o interesse na extinção da ação em virtude de 

inexistência de cumprimento de sentença. Portanto, restou demonstrado o 

cumprimento integral da sentença ante a inexistência de condenação 

pecuniária. Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação e a inexistência de condenação pecuniária, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO em conformidade ao artigo 924, II do CPC. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ISABELLA MONTORO GUNSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimo Vossa Senhoria acerca da Certidão lançada nos autos sob n. 

30129610 ( designação de audiência conciliatória para o dia 23/06/20, às 9 

horas). Primavera do Leste-MT, 11/03/20. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar nos autos 

respectivos dados bancários, para cabal cumprimento da sentença 

lançada sob n. 29973367, com a expedição de Alvará Eletrônico. 

Primavera do Leste-MT, 11/03/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA RIBEIRO VELOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001334-60.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANDRE IUDY 

MIAKI SCHULA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

QUEIROZ SULZBACH POLO PASSIVO: SILVANA RIBEIRO VELOSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 30/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIRES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005789-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007525-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernando Augusto (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS MUSTAFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001340-67.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RAFAEL 

ANTONIO DOS SANTOS MUSTAFA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 30/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001346-74.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS 

REZENDE POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 30/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001351-96.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUCINEIA DE 

BORTOLI VERDERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCINEIA DE 

BORTOLI VERDERIO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 30/06/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYTA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001356-21.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:TALLYTA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO 

ALVES CARVALHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 30/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYTA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001357-06.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:TALLYTA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO 

ALVES CARVALHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 01/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SAANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004883-49.2018.8.11.0037 Reclamante: TAINARA DOS 

SANTOS Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA. DESPACHO Vistos, etc. 

Intime-se a instituição de ensino Demandada para se pronunciar acerca da 

manifestação (proposta de acordo) apresenta pela parte Autora (Id. nº 

22936025), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos. 

Às providências. Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126957 Nr: 9488-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131139 Nr: 3689-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133705 Nr: 5770-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134975 Nr: 6768-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 
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DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135251 Nr: 6972-04.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DOMINGOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135526 Nr: 7205-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163644 Nr: 2044-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171265 Nr: 5829-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR MICHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136774 Nr: 8121-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOTILDE BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169661 Nr: 5081-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI PEDROSO VERGILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176549 Nr: 8814-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192743 Nr: 5141-13.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FRANCISCO CUNHA, ANNE GABRIELA 

MARTINS PEREIRA, Lusenira Cipriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193207 Nr: 5345-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELÍDEA MARIA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.46-47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196485 Nr: 7153-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEITE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207780 Nr: 3106-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.89/90.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 238744 Nr: 380-31.2020.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORANDI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:20490

 Código 238744

Vistos, etc.

1. Designo o dia 13/04/2020 às 13h50min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214561 Nr: 6292-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLÁUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/O, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido absolvendo Plinio Pereira 

Mendes Filho, qualificado nos autos, da imputação da prática dos crimes 

descritos nos artigos 155, § 4º, inciso I, II e IV (fato 01) e 155, § 4º, I e IV 

(fato 02), ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de 

Processo Penal.Expeça-se alvará de soltura.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 28 de fevereiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 219628 Nr: 8548-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, RONALDO 

CAMPOS VIEIRA DA SILVA, MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

denúncia a fim de:CONDENAR RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 

n. 11.343/2006, art. 244-B da Lei n. 8.069/90, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 

e art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013;CONDENAR MARIA DAS MERCES 

ALVES GONZAGA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do 

art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90; e 

absolvê-la da imputação da prática do crime tipificado no art. 35, caput da 

Lei n. 11.343/2006 com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo 

Penal; eABSOLVER RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, qualificado nos 

autos, da imputação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput e 

35, caput da Lei n. 11.343/2006; art. 244-B da Lei n. 8.069/90; art. 12 da 

Lei n. 10.826/2003 e art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/13 com fundamento no 

art. 386, VII do Código de Processo Penal.Passo às dosimetrias das 

penas.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 32/2020-SOR

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando a decisão proferida no CIA 0710764-03.2020.8.11.0040 ( 

requerimento para usufruto de licença-prêmio)

RESOLVE:
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 Art. 1º - Conceder ao servidor Vanderlei Inácio Engel, matrícula 5348, 

Oficial de Justiça, 15 ( quinze) dias de licença-prêmio restantes , 

referentes ao quinquênio de 16/11/1993 a 16/11/1998, para serem 

usufruídos no período de 16/03 a 30/03/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 10 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 33/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Joziane dos Santos, matrícula 21387– 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará 

afastada de suas funções de 20 a 23/03/2020, em virtude de folga 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Olga Talita Furlan Mazzei (matrícula 34723) 

– Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível , no período de 20 a 23/03/2020, durante o 

afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 10 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002811-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

O. G. P. (REQUERENTE)

G. K. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. G. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a juntada de estudo psicossocial, IMPULSIONO os autos e 

procedo a intimação da parte autora para requerer o que entender de 

direito e informar nos autos se houve a realização da perícia médica 

determinada nos autos. Sorriso, 10/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003757-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (REU)

 

1003757-23.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé que, de acordo com a PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE 

NOVEMBRO DE 2019, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a 

Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça na Comarca de Sinop/MT, para cumprimento do MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, na Fazenda Iolanda Estância para Rio Arraia - 

Zona Rural, em Santa Carmem-MT, sendo que a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da 

opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento. Sorriso/MT, 11 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

1001858-53.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 11 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008804-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA LIFANTE (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1008804-70.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001794-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte credora para trazer aos autos planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Sorriso, 

11/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA BATISTA BORIN (EXECUTADO)

JOSE ADAUTO FAZOLLI (EXECUTADO)

RODIL MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de 

direito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória sem cumprimento. 
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Sorriso, 11/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005341-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração interpostos são 

tempestivos, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte requerente, ora embargada, para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do 

artigo 1.023, § 2.º, do CPC. Sorriso, 11/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006407-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 11/03/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000725-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TRANSPORTES ALVES E CLAUDINO LTDA - ME (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL. SORRISO, 11/03/2020 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 465-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar neris - OAB:232751, 

DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte autora.

 (XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90665 Nr: 2298-42.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - 

OAB:10819-MT, Tiago Ferreira dos Santos - OAB:14.694/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6.675-A, ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANTONIO RODRIGO SANT'ANA - OAB:OAB/SP 234.190, 

CARLOS ALBERTO BEZERRA - OAB:11714/MT, CRISTIANA 

VASCONSELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, FAUSTO 

MITUO TSUTSUI - OAB:93982/SP, FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, NARA CRISTINA DE 

OLIVEIRA - OAB:8915-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:OAB/MT6.193

 Certifico que nesta data constatei no sistema SISCONDJ os valores 

depositados junto das contas do presente feito, conforme documentos 

que encarto. Diante disto, impulsiono os autos para intimar o atual e o 

ex-administrador Dr. Silas do Nascimento Filho, OAB/MT 4398/B, para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191446 Nr: 4946-82.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:17.746

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, por seus 

advogados, via DJE, da decisão de fls. 47, que designou audiência de 

inquirição da testemunha da parte ré, para a data de 22/04/2020, às 14:30 

horas, na 1º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, bem como intimar a 

parte requerida para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151354 Nr: 4845-16.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEFOX CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGDA CAROLINA CASTILHO 

SOARES - OAB:217990, ARTUR EDUARDO VALENTE AYMORE - 

OAB:295063

 Certifico e dou fé, que a pedido da Advogada Agda Carolina Castilho 

Soares, OAB/MT nº. 21.799, que a nesta nesta data foi intimada para 

apresentar Contrarrazões do Recurso de Apelação do Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104250 Nr: 7311-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 
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Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VELOSO, EMILIA HUMOEHINSKI 

VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte autora.

 (XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 302-68.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada.

(XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 3772-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDERA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Vistos etc.

 Examinando o pedido de penhora formulado pelo exequente às fls. 

251-255, verifica-se que este deixou de indicar através de memória de 

cálculo a quantia de grãos pretendida equivalente ao débito, bem como 

não colacionou o inteiro teor da certidão atualizada do imóvel descrito à fl. 

251.

Assim, sendo tais documentos indispensáveis à análise do pedido de 

penhora, INTIME-SE o exequente para que promova a juntada destes aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 4221-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF, ELISANGELA 

PARZIANELLO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDUARDO 

TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267, RAFAEL COMAR ALENCAR 

- OAB:41585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que decorreu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 415-65.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada.

(XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62033 Nr: 5325-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUCIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

FILHO - OAB:4144-B/MS

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada.

(XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86469 Nr: 5911-07.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado TAUAN FIORIN 

GEBIN, OAB nº 24849/O, que se encontra com os presentes autos em 

carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 
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VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, CARLOS EDUARDO BELLOTTI REZENDE - 

OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - 

OAB:OAB/RS 87.146, CLEVERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:OAB/183.333, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, DANIELA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:21071/O, DANILO AFONSO BRITO - OAB:184.970-E/SP, DIOGO 

LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, Dirceu Marcelo Hoffmann - 

OAB:16538/GO, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - OAB:OAB/RO 4643, 

EDUARDO ABÍLIO KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 4389, ERIC JULIO DOS 

SANTOS TINÉ - OAB:OAB/RO2507, ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, FABIANA BOLOGNANI GRANDINETTI PEREIRA 

PINTO - OAB:OAB/MG 65.635, FELIPE NAVEGA MEDEIROS - 

OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA KALE DA CAL WINTER - 

OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424, 

FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, Fernando Rudge 

Leite Neto - OAB:84.786/SP, FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO - 

OAB:OAB/SP 401.511, FLÁVIO MENDONÇA DE SAMPAIO LOPES - 

OAB:OAB/BA40.853, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES - 

OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 

OAB:OAB/RO 5546, HELOISA HELENAWANDERLEY MACIEL - 

OAB:OAB/MS 1103-B, HENRIQUE KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 20.663, 

HUGO FILARDI PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, IGOR MACIEL 

ANTUNES - OAB:OAB/MG74.420, IVAN MENDES DE BRITO - 

OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - OAB:146176/SP, JANAINA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, JEANNE SALVIANO DA S. 

DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - OAB:9.206/MT, Jonathan 

Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - 

OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ ATILIO BERNO - OAB:OAB/RO 4747, JOSÉ 

FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR 

LOURENÇO - OAB:OAB/MG152049, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, LUIZINHO ORMANEZE - OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO 

SANT ' ANNA POYART - OAB:OAB/ DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - 

O A B : 1 1 2 8 4 / A ,  M A R C E L O  G U I M A R Ã E S  M A R O T T A  - 

OAB:OAB/AM10.856, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT5.308-A, MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - 

OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI GUIMARÃES - OAB:183912-SP, 

MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B, Michelle de Castro Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON 

LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B, 

OSVALDO RIBEIRO NETO - OAB:OAB/BA31.485, PAULO FRANCISCO 

DE MATOS - OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - 

OAB:3306-AC, PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, 

PRISCILA FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, 

RAFAEL MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM 

RAMOS MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS 

MARTINS - OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - 

OAB:19228, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO 

MILANEZ VIEIRA - OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - 

OAB:129.298/SP, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, TADEU APARECIDO 

RAGOT - OAB:OAB/SP118.773, THIAGO JOSÉ WANDERLEY MACIEL - 

OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos para intimar a recuperanda e a administradora judicial 

para se manifestarem acerca do oficio de fls. 11591 e documentos que 

acompanham, e documentos de fls. 11670/11681, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89551 Nr: 1149-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FELIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada.

(XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K M EXTINTORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO ARENHARDT (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001380-40.2020.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

o feito, observo que não foram encartados aos autos alguns documentos, 

os quais foram erroneamente objetos de nova distribuição, qual seja, 

processo n. 1001394-24.2020.8.11.0040. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a juntada dos 

documentos constantes nos autos n. 1001394-24.2020.8.11.0040 ao 

presente, sob pena de extinção. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001394-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K M EXTINTORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

MARCOS ALBERTO ARENHARDT (REU)

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001394-20.2020.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

o feito, observo que houve a distribuição errônea, haja vista que os 

documen tos  anexados  são  re l a t i v o s  a o s  a u t o s  n . 

1001380-40.2020.8.11.0040, na qual já foi determinada a emenda. Desta 

feita, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos, devendo a Secretaria 

da Vara, se for o caso, comunicar o departamento de informática do TJMT 

para providências pertinentes. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às 
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providências.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001350-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T J RETIFICADORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO TREMEA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001350-05.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005739-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALECI PEREIRA BELEM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005739-67.2019.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 04 de 

Maio de 2020, às 15h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. No ponto, considerando que a parte autora 

indicou expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o demandado para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência, no prazo indicado no artigo 334, §5º, do CPC. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001168-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORI IZABEL DALASTRA MAZZOCHIN (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001168-19.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007728-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007728-11.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

IVELI SALETE TEDESCO EXECUTADO: ODAIR TIRITAN Vistos etc. Cuida-se 

de execução de título extrajudicial promovida por IVELI SALETE TEDESCO 

em face de ODAIR TIRITAN, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual requer liminarmente o arresto de 

numerários da conta do executado via Bacenjud e de veículos via 

Renajud. Com a exordial vieram os documentos de id. 25865367. É o relato 

do necessário. Fundamento e Decido. Recebo a inicial. Quanto ao pedido 

de arresto previamente a citação do executado, convém esclarecer que, 

em consonância ao entendimento consolidado pelo STJ, referida medida é 

reservada aos casos que preencham os requisitos legais para concessão 

da tutela de urgência, senão vejamos: “(...) 1. A jurisprudência deste 

Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser 

precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que 

a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do 

art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via Bacenjud, não 

perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da 

citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam 

a sua concessão. (...) (AgInt no REsp 1693593/SC, Rel. Min. Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2015). Sendo assim, 

necessário o exame do fumus boni iuris e periculum in mora no caso dos 

autos. Pois bem, compulsando a exordial e os documentos 

subsequentemente colacionados, verifica-se que a exequente não 

demonstrou satisfatoriamente o periculum in mora no caso concreto, eis 

que, a despeito da existência de outras execuções em face do devedor, 

não trouxe indícios de que este esteja dilapidando o patrimônio ou trilhando 

o caminho da insolvência. Sendo assim, a míngua de provas capazes de 

subsidiar o pleito, entendo necessário prestigiar o contraditório, de modo 

que o indeferimento do pedido é medida que se impõe, ao menos nesta 

fase de cognição sumária. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido liminar de 

arresto vindicado na exordial. CITE-SE o executado para no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de 

não o fazendo ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecerem 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado 
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for, bem como o terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos 

artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do CPC. Havendo pedido 

de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. 

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001967-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CENTENARO OAB - MT0008141A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO JOAO POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001967-04.2016.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 21007856, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista a inexistência de 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000416-47.2020.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de ADAILSON DA COSTA SILVA, qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, id. 

28487663. Em cumprimento a determinação acima, a parte autora 

manifestou em id. 29933944, asseverando a comprovação da mora 

mediante protesto de título. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código 

de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial, o mesmo manifestou 

asseverando a constituição da mora da parte devedora, eis que realizado 

o protesto. Entrementes, consoante exposto na determinação de emenda, 

entendo que não restou devidamente demonstrada a mora da parte 

devedora, eis que a notificação se realizou por meio de protesto, cuja 

intimação se deu pela via editalicia. No caso concreto, faz necessário 

consignar que não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no 

endereço constante do contrato, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei, vez que se mostra indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal, o que não 

ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 
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expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007016-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RISORALDO OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1007016-21.2019.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 25387045, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pela parte 

autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001772-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO DOS SANTOS FLORESTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1001772-19.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000846-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO WEINCH (REU)

RODRIGO RODRIGUES OLIVERA (REU)

 

1000846-96.2020.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 05 /05/2020, às 10:30 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003004-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTA RENATA PERIN PEREIRA (REQUERIDO)

MAYRA FRANCIELE PERIN (REQUERIDO)

TAMARA PAULA PERIN DUTRA (REQUERIDO)

 

1003004-32.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003828-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FRESCHA (EXECUTADO)

DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA (EXECUTADO)

 

1003828-88.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1004817-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

HELIO PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLDINO CASAL BATISTA NETO (REQUERIDO)

IRACILDA GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENOITE OLIVEIRA MENDONÇA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUSCELITO DONIZETE DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1004817-94.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida, no Juízo Deprecado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1006066-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. O. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 1006066-12.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 
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Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

1001354-42.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU 

PROCURADOR, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/05/2020, às 11:00 hrs, no Cejusc desta Comarca.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007590-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

AILTON FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MOISES PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALMIR DOS REIS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GONCALVES PASCHOAL OAB - SP126985 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

 

1007590-44.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 11 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007222-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COLPANI SOFIATTI (REU)

 

Processo nº: 1007222-35.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003312-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003312-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129766 Nr: 5222-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES MOUTIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DIAS DA SILVA, ORALINO CHAGAS 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137829 Nr: 9537-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC, RDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando o autor para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Jonata Carmo da Silva

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143651 Nr: 622-20.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LAUTERIA DE SANTANA SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A

 Ante o pedido de vista dos autos, intimo requerido, requer o que entender 

de direito, sob pena de devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106750 Nr: 9779-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCORRAD COMERCIO DE CHOCOLATE 

LTDA - ME, DEIVIDE FELISBERTO STUMM, RAQUEL FURTADO DE SOUZA 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, para que requeira o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 263 de 948



Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27963 Nr: 2413-10.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 0smar Schneider - 

OAB:2152B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Certifico e dou fé que conforme espelho da Receita Federal não foi 

constatada a entrega de Declaração, motivo pelo qual, INTIMO a parte 

autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30719 Nr: 5134-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ÂNGELO CARLOS 

MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para que traga aos autos, 

certidão atualizada do imóvel a ser penhorado, bem como, recolha a guia 

de certidão de tramitação, no sítio do TJMT, cpmprovando o pagamento, 

para que a certidão/termo de penhora seja devidamente selada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Código: 1001354-42.2020.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA INDENIZATÓRIA SECURITARIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por FÁBIO 

DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCO, ambos qualificados 

nos autos. Afirma que em 23 de setembro de 2013, adquiriu um imóvel 

residencial, situado nesta urbe, Unifamiliar em alvenaria, com 186,65m2 de 

área construída, lote urbano de n° 04, quadra 29, loteamento Village II, com 

área de 600m2, matrícula 24.272, cujo pagamento se deu mediante o 

financiamento obtido com o requerido (711086-3), no valor de R$ 

304.000,00. Prossegue alegando que, em meados de 2014, ao realizar 

uma biópsia de fossa subclavicular direita, foi diagnosticado com 

carcinoma basocelular extensivo superficial, sendo recomendado o uso 

de proteções solares, contudo, assevera que a referida enfermidade se 

agravou no final de 2017 para uma carcinoma basocelular 

esclerodermiforme, com focos de diferenciação escamosa. 

Posteriormente, em 26 de abril de 2018, realizou nova biopsia e, em 21 de 

junho de 2018, soube que seu estado de saúde se agravou para um tumor 

considerado de alto risco patológico (neoplasia na pele CID 44), razão pela 

qual foi recomendado a não se expor ao sol por períodos prolongados. 

Diante dos resultados médicos, alega que ficou totalmente incapacitado de 

exercer sua atividade de vendedor externo. Narra que, no inicio do mês de 

agosto de 2018, requereu administrativamente, com a instituição 

financeira/requerido, a cobertura do seguro por invalidez permanente, 

disposto na cláusula IV, alínea 6.1, item A, por intermédio de aviso de 

recebimento, bem como encaminhou toda a documentação necessária por 

e-mail de seu gerente de contas. Porém, afirma que, antes de obter 

resposta do seu requerimento, recebeu, no dia 21 de fevereiro de 2020, 

uma notificação informando que a sua residência estaria indo a leilão pelo 

preço da avaliação nas datas de: 09.03.2020 e pela metade do preço em 

12.03.2020. Diante do exposto, requer liminarmente, a concessão da tutela 

antecipada inaudita altera pars, com o objetivo de compelir: a demandada a 

abster -se da realização do LEILÃO referente ao seguinte imóvel: imóvel 

residencial Unifamiliar em alvenaria com 186,65 m2 de área construída e 

seu respectivo lote urbano sobre o número 04 da quadra 29, situado no 

loteamento Village II, com área de 600 m2, matrícula 24.272 no registro de 

Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, cujo pagamento se deu através de 

financiamento obtido junto ao Banco Bradesco, contrato 711086 - 3, com 

data do 1º Leilão presencial e on line para o dia 09/03/2020 as 14h00min 

horas e 2º leilão presencial e on line para a data de 12/03/2020 às 

14h00min horas, ou alternativamente, sustar -lhe os seus efeitos na 

hipótese de já ter sido realizado, até que se julgue o mérito da presente 

ação. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, 

recebo a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC. Defiro o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Ressalto que o benefício poderá ser 

revogado caso a situação de hipossuficiência financeira mude. Para a 

concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 

300 do CPC. Além disso, cabe esclarecer que a tutela de urgência não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). In casu, alega o autor que, em 23 de 

setembro de 2013, adquiriu um imóvel residencial, situado nesta urbe, 

Unifamiliar em alvenaria, com 186,65m2 de área construída, lote urbano de 

n° 04, quadra 29, loteamento Village II, com área de 600m2, matrícula 

24.272, cujo pagamento se deu mediante o financiamento obtido com o 

requerido (711086-3), no valor de R$ 304.000,00 (IDs 

29791066/29791067/29791068/29791069/29791070/29791071). Ocorre 

que, no inicio do mês de agosto de 2018 requereu administrativamente (IDs 

29792058/29791080), com a instituição financeira/requerido, a cobertura 

do seguro por invalidez permanente para quitar o saldo devedor, disposto 

na cláusula IV, alínea 6.1, item A, por intermédio de aviso de recebimento, 

em virtude de não ter mais condições de trabalhar como vendedor, pois foi 

diagnosticado (21 de junho de 2018) com um tumor considerado de alto 

risco patológico (neoplasia na pele CID 44- IDs 29791075/29791077), 

razão pela qual foi recomendado a não se expor ao sol por períodos 

prolongados. Contudo, alega que, antes de receber a resposta de seu 

requerimento, o requerido encaminhou uma notificação, no dia 21 de 

fevereiro de 2020, informando que a sua residência estaria indo a leilão 

pelo preço da avaliação nas datas de: 09.03.2020 e pela metade do preço 

em 12.03.2020 (ID 29791081). Pois bem. A princípio, em uma análise não 

exauriente, é possível verificar que o autor não foi validamente notificado 

para purgar a mora, conforme determina o artigo 26 da Lei 9.514/1997, 

bem como o que dispõe a cláusula IX do contrato (ID 29791068-pg 4). Isso 

porque, apenas recebeu a notificação informando que o seu bem imóvel 

estaria indo a leilão (ID 29791081). Ademais, ressai dos autos que o seu 

requerimento para a concessão da cobertura do seguro por invalidez 

permanente, com o fim de quitar o saldo devedor, foi recebido pela 

instituição financeira em 08.08.2018 (ID 29791080) e, até o presente 

momento, o autor não obteve nenhuma resposta. Vale destacar que o 

autor trouxe prova de seu direito aparente, consistente em laudo que 

atesta a patologia noticiada (ID 29791073/29791074/29791075/29791077), 

considerando que possui como atividade principal Comércio varejista de 

plantas e flores naturais, tendo como forma de atuação porta a porta, 

postos móveis ou por ambulantes (ID 29791079), motivo pelo verossímil 

suas alegações, conforme pactuado na contratação do financiamento 

(clausula VI- ID 29791067-pg. 5). Ademais, insta mencionar que a 

ocorrência do sinistro se consumou posterior à contratação do 

financiamento. Além disso, encontra-se comprovado o perigo na demora 

na possibilidade de, até a sentença final, serem irreparáveis os danos por 
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ele sofridos, considerando a realização do leilão com a consequente 

perda do imóvel em questão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. TUTELA 

CAUTELAR INICIDENTAL. AÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONTRTO DE 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LEILAO 

EXTRAJUDICIAL. COERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. 

PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. (...). 2. Muito embora a parte impetrante não tenha 

juntado aos autos todos os documentos necessários para averiguar se a 

doença mencionada se enquadra na hipótese de invalidez total e 

permanente, verifico a presença do periculum in mora, pois existe a 

possibilidade da perda do imóvel antes da analise do direito a quitação do 

contrato, em decorrência de sinistro posterior a contratação do seguro 

habitacional. 3. Verifico presentes os requisitos para a concessão da 

tutela cautelar, a fim de suspender os efeitos de eventual arrematação do 

imóvel ocorrida em leilão extrajudicial, em um exame sumário dos fatos 

adequado a fase processual, que não exaure as alegações da parte 

impetrante na ação originária, as quais serão oportunamente analisadas 

após o contraditório e com a devida instrução. 4. Agravo desprovido. 

(TRF-3-TutCautAnt: 00002386720184030000 SP, Relator: Juíza 

Convocada Denise Avelar, Data de Julgamento: 29/01/2019, Primeira 

Turma, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1, Data: 06/02/2019). Desse 

modo, tendo sido configurado os requisitos para a concessão da liminar, o 

deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. Por todo 

exposto e com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO a liminar para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o leilão referente ao 

imóvel residencial Unifamiliar em alvenaria com 186,65 m2 de área 

construída e seu respectivo lote urbano sobre o número 04 da quadra 29, 

situado no loteamento Village II, com área de 600 m2, matrícula 24.272 no 

registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, cujo pagamento se deu 

através de financiamento obtido junto ao Banco Bradesco, contrato 

711086 - 3, com data do 1º Leilão presencial e on line para o dia 

09/03/2020 as 14h00min horas e 2º leilão presencial e on line para a data 

de 12/03/2020 às 14h00min horas (ID29791081), sob pena de multa de 

50.000,00, em caso de descumprimento. Conseguinte, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002070-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUPATINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR OAB - MT18593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

devendo requer o que entender de direito, no prazo legal. Destaco, ainda, 

que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, 

mesmo que para comarca diversa, do Estado de Mato Grosso, deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002245-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1002245 -97 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão do Meirinho. Sorriso/MT, 11/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002774-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA TEREZINHA FRONZA (EXECUTADO)

MERCADO E ACOUGUE CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO BEDIN (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1002774 -19 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão do Meirinho. Sorriso/MT, 11/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002366-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISOL RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 
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autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação às 

contestações.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1008688-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

MARINA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

RAFAEL VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

NADIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

PEDRO FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ELIANA FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ANDRE VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

FELIPE ROTTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE BIANCHIN (REU)

CELSO PASQUALI (REU)

MIRALDO JOSE PASQUALI (REU)

AMARILDO BIANCHIM (REU)

FLORINDO JOSE FACHIN (REU)

DIRCEU BIANCHIN (REU)

 

Processo  n º  1008688 -64 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 11/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008827-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA SALASAR CORES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008028-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PAULINA LIMA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007600-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GIANOTTO ROSSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007600-88.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

THAIS GIANOTTO ROSSATO EXECUTADO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do 

art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008542-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WERBETH GOMES DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "desconhecido". Destaco, ainda, que 

caso a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003103-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIONE MENDES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIMAR LIMA DE JESUS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1003103-02.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 
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INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 11 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002628-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi designada data da Perícia para o dia 19/05/2020 às 09:00 

horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP 

nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002628-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi designada data da Perícia para o dia 19/05/2020 às 09:00 

horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP 

nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002679-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO FIM HOLSBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

09:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001440-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. E. L. L. -. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. G. (REU)

R. &. O. -. L. T. D. C. L. -. M. (REU)

E. A. D. O. (REU)

F. T. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001440-13.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME REU: RODRIGUES & 

OLIVEIRA - LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, EDIMAR 

ANTONIO DE OLIVEIRA, FELIPE TREVISAN, GILMAR MARCOS GABINESKI 

Vistos etc., Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência movida por RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA em face 

de RODRIGUES & OLIVEIRA - LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS 

LTDA – ME, EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA, FELIPE TREVISAN e GILMAR 

MARCOS GABINESKI, todos qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que firmou contrato de transporte com os réus, conforme documentos 

juntados aos autos, com início da prestação do serviço nesta cidade de 

Sorriso/MT e fim da prestação na cidade de Cambé/PR, onde seria 

realizado o descarregamento dos produtos. Afirma que os réus estariam 

se recusando a efetuar o transporte até o destino combinado, sob o 

argumento de que possuem pendências de estadia a receber, retendo a 

carga pertencente a terceiros indevidamente. Por tais razões, e sob o 

argumento de perecimento dos grãos, eis que carregados na caçamba 

dos caminhões e expostos às oscilações climáticas, requer, com 

fundamento nos artigos 297 e 300 do CPC, que seja concedida tutela com 

a finalidade de compelir os requeridos a realizarem o transporte até o 

destino contratado, com o consequente descarregamento de toda a carga, 

nos moldes do acordado entre as partes, com auxílio de força policial, se 

necessário. Pois bem, passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com 

efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º, NCPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). No caso em análise, verifico que os caminhões estão 

carregados desde o dia 28/02/2020, de modo que, a verdade aparente 

das alegações resta inegavelmente evidenciada, demonstrando-se, assim, 

a presença do primeiro requisito, qual seja, o fumus boni iuris. Por sua 

vez, o periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece 

providência imediata, uma vez que o produto que se encontra carregado 

nos caminhões dos requeridos (soja em grãos) é altamente perecível, não 

podendo permanecer carregado sem que esteja devidamente armazenado 

ante o iminente risco de perda de qualidade do produto. Contudo, para 

resguardar o tratamento isonômico às partes e, visando o ressarcimento 

de eventuais danos que a providência possa causar aos requeridos, na 

esteira do art. 300, § 1.º do CPC, entendo necessário o oferecimento de 

caução, que deverá se dar na forma de deposito judicial, no valor 

correspondente às estadias dos motoristas/requeridos, contadas a partir 

do dia 29/02/2019 até a data do efetivo pagamento da caução, por 

caminhão, nos termos do art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela almejada, mediante a prestação de caução, no valor 

equivalente as diárias em discussão, para DETERMINAR aos requeridos 

RODRIGUES & OLIVEIRA - LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA – 

ME, EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA, FELIPE TREVISAN e GILMAR 

MARCOS GABINESKI que realizem o transporte contratado na sua 

integralidade, ou seja, até a cidade de Cambé/PR, com o consequente 

descarregamento do produto. INTIME-SE a parte requerente a prestar 

caução em dinheiro na forma acima descrita, nos termos do art. 300, § 1º, 

ambos do CPC, sob pena de revogação da liminar. Comprovado nos autos 

o depósito judicial da caução, EXPEÇA-SE o necessário conforme acima 

determinado. Em caso negativo, façam-me os autos conclusos. 

Conseguinte, CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 
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teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102103 Nr: 5031-44.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDIZAN SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - 

OAB:15631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se 

encontram nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155569 Nr: 6744-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130745 Nr: 5734-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora por meio de 

seu advogado, via DJE, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligencia, nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 130685 Nr: 5688-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Processo: 5688-15.2015.811.0040

Código: 130685

Vistos etc.,

Nos termos do art. 361, da CNGC/CGJ, AUTORIZO a carga requerida pelo 

(a) advogado(a) Adriana Stieven Pinho Bedin, sob a alegação de que as 

partes estão entabulando acordo relativo ao presente feito.

Com a devolução dos autos, façam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, ____ de _____________ de 2020.

ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 61956 Nr: 5248-92.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FARIAS, IVANIR AUDETE MORENO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5248-92.2010.811.0040

Código: 61956

Vistos etc.,

Nos termos do art. 361, da CNGC/CGJ, AUTORIZO a carga requerida pelo 

(a) advogado(a) Adriana Stieven Pinho Bedin, sob a alegação de que as 

partes estão entabulando acordo relativo ao presente feito.

Com a devolução dos autos, façam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, ____ de _____________ de 2020.

ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006967-77.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDECI DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 
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requerida e designada audiência de conciliação. Foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. De início, quanto à alegação necessidade de adequação do valor da 

causa ao proveito econômico perseguido, entendo que não assiste razão 

à requerida, uma vez que o valor correspondente à sequela sofrida pelo 

autor só será apurado através da prova pericial a ser realizada nos autos. 

Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual) e VI) se há valor relativo 

ao DAMS a receber. DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002679-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO FIM HOLSBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002679-86.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROMUALDO FIM HOLSBACH REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação 

e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De 

início, afasto a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode 

ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao 

seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 

96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio 

da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa. Por fim, quanto à alegação necessidade 

de adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que o valor 

correspondente à sequela sofrida pelo autor só será apurado através da 

prova pericial a ser realizada nos autos. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000004-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Inobstante as razões apresentadas pelo requerido no Id 21146700 quanto 

ao valor dos honorários periciais fixados, entendo que a impugnação deve 

ser fundada na análise específica das características do objeto periciado 

e das tarefas a serem realizadas em cotejo com o tempo estimado de sua 

realização, e não apenas se fundamentar na discordância subjetiva do 

valor estimado pelo expert. Diante disto, INDEFIRO a impugnação de Id 

21146700, mantendo os valores fixados na decisão de Id 20902827. No 

mais, em relação a responsabilidade sobre o pagamento dos honorários 

periciais, verifico que constou expressamente da decisão de Id 20902827 

a determinação de expedição de certidão na forma da Lei 1.060/50 e 

Resolução do CNJ 127/2011. CUMPRA-SE integralmente a decisão de Id 

20902827. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004701-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MAGIOLO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004701-20.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILMAR MAGIOLO REU: SEGURADORA LÍDER VISTOS. Trata-se de Ação 

para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e 

designada audiência de conciliação. Foi apresentada contestação e 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, 

quanto à alegação necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico perseguido, entendo que não assiste razão à 

requerida, uma vez que o valor correspondente à sequela sofrida pelo 

autor só será apurado através da prova pericial a ser realizada nos autos. 

Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual) e VI) se há valor relativo 

ao DAMS a receber. DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001376-37.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., Trata-se de Ação 

para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001374-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MEDEIROS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001374-67.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELSON MEDEIROS BISPO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, entendo que o 

Boletim de Ocorrência sequer pode ser considerado indispensável para a 

comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

sofridas pela vítima, assim não há que se falar em inexistência de validade 

do boletim de ocorrência, lavrado um mês após o sinistro. A propósito: 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS 

LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência se presentes outros elementos nos autos que comprovem o 

nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima. 

2. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de 

recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado" 

(TJMT, Ap 35852/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) - destaquei. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 
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invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001595-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001595-16.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc. 

Tratam-se de embargos de Terceiro proposto por VALE DO VERDE 

EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de ADUBOS ARAGUAIA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos, no qual pretende o embargante a suspensão da eficácia da 

constrição do arresto de 13.152,40 sacas de 60 kg de soja em grãos 

depositados em nome de João Batista Esteca em favor da embargante 

para a quitação de parte da obrigação garantida na CPR 39/2019-2020 

firmada pelo depositante em seu favor. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Da tutela de urgência Acerca dos embargos de terceiros, 

estabelecem os artigos 674 e 677, do NCPC, o seguinte: “Art. 674. Quem, 

não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 

ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio 

de embargos de terceiro”. “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a 

prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas” Quanto à tutela de 

urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” Pois 

bem, os presentes embargos decorrem da decisão liminar de arresto de 

grãos deferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incerta nº 1001144-88.2020.8.11.0040, proposta pela parte embargada em 

desfavor de Eurico Francisco Garcia Galho. Alega a embargante que na 

data de 05/12/2019 o Sr. João Batista Esteca emitiu em seu favor a CPR nº 

39/2019-2020, firmando promessa de entrega de 30.000,00 sacas de soja 

de 60Kg da safra 2019/2020, ficando estabelecido no referido título que o 

plantio seria efetivado na área de 600 ha do imóvel rural denominado 

“Fazenda Duas Meninas”, localizada no Município de Itaúba-MT, registrada 

sob a matrícula nº 455 do CRI do referido município. Assevera que no 

aludido processo de execução, ante a inexistência de bens depositados 

em nome do executado, e “sem averiguar se o produto havia sido colhido 

no local das áreas indicadas na CPR da Embargada, não notando a 

inexistência da indicação do nome do Sr. João Batista Esteca em qualquer 

parte da demanda executiva, bem como sem analisar e consignar a 

declaração do Sr. Neri José Chiarelli no sentido de existir uma Cédula de 

Produto Rural emitida pelo Sr. João Batista Esteca em favor da 

Embargante” (sic) foi realizado o arresto de 13.152,40 sacos de 60 kg 

depositados pelo Sr. João Batista Esteca em seu favor. Por tais razões, 

ingressou com os presentes embargos de terceiros, pugnando pela 

concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da constrição 

do arresto de 13.152,40 sacas de 60 kg de soja em grãos depositadas em 

nome de João Batista Esteca em favor da embargante para garantir a CPR 

nº 39/2019-2020. Pois bem, em análise dos documentos juntados pelo 

embargante, notadamente a CPR nº 39-2019/2020 (Id 30119542), registro 

da CPR com constituição de penhor rural de 30.000 sacas de 60 kg de 

soja a ser cultivada na área rural de 600 ha da área do imóvel rural 

denominado “Fazenda Duas Meninas”, oriundo da Matrícula nº 455 do CRI 

de Itaúba/MT (Id 30119543), bem como das notas fiscais expedidas pelo 

devedor da embargante, João Batista Esteca (Ids 30119548 e 30119549), 

entendo que assiste razão à parte embargante. Ora, ao menos em análise 

de cognição sumária, ficou demonstrado que as 13.152,40 sacas de 60 kg 

de soja em grãos que foram apreendidas através do Auto de Arresto e 

Depósito de Id 29751783 do feito executivo foram depositadas pelo Sr. 

João Batista Esteca em favor da parte embargante como parte do 

pagamento previsto na CPR nº 39-2019/2020. Deste modo, demonstrada a 

probabilidade do direito alegado pela embargante, bem como o risco ao 

resultado útil do processo diante da obrigação assumida através do 

Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Id 30119545, o 

deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. A propósito: 

EMENTA: CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

REQUISITOS. CONDIÇÃO DE TERCEIRO E PROVA DA POSSE. REQUISITOS 

PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. I. Os embargos de terceiros se 

apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, 

daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer 

constrição judicial indevida. II. Para o acolhimento dos embargos exige-se 

a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou 

indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva. III. Estando presentes 

os requisitos suficientes para reconhecer a penhora efetivada sobre bens 

pertencentes à pessoa estranha à lide executiva, devem ser acolhidos os 

embargos do terceiro para fins de desconstituição da penhora indevida. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.246487-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da 

súmula em 21/02/2020) Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 

300, ambos do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para o fim de 

SUSPENDER a eficácia do arresto da quantidade de 13.152,40 sacas de 

soja de 60 kg cada, constante do Auto de Arresto e Depósito de Id 

29751783 da Ação de Execução nº 1001144-88.2020.8.11.0040, 

mantendo-se o bem na posse da embargante, até o julgamento final destes 

embargos, ficando, contudo, advertida que está expressamente vedada a 

comercialização dos grãos sem ordem judicial, condicionando, ainda, à 

prestação de CAUÇÃO REAL ou depósito judicial do valor correspondente 

ao produto controvertido. Reduzida a termo a caução a ser ofertada, 

devidamente firmada e averbada na matrícula do imóvel, expeça-se o 

necessário para cumprimento da presente decisão. Desde já, DEFIRO os 

benefícios do art. 212, §2º do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das 

diligências, caso seja estritamente necessário, o que deverá ser 

certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição 

Federal. CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC), CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005964-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR DOS REIS TEIXEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS OAB - GO41007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARBAZA ALIMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005964-24.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: BALTAZAR DOS REIS TEIXEIRA EMBARGADO: ARBAZA 

ALIMENTOS LTDA Vistos etc., Sem delongas, verifico que o feito comporta 

extinção imediata, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento 

das custas. Isso porque a parte autora foi regularmente intimada para 

recolher as custas iniciais e a taxa judiciária e, tendo transcorrido o prazo 

concedido sem a comprovação do devido recolhimento, conforme 

certificado no Id 28066594. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código 

de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ante ao exposto, 

levando-se em conta que a parte autora não efetuou o recolhimento das 

custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Sem condenação em 

honorários, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. Transitada em julgado esta sentença, e nada 

mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se. Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002097-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA APARECIDA TEIXEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002097-57.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANESSA TEIXEIRA RIBEIRO INVENTARIADO: JULIA 

APARECIDA TEIXEIRA Vistos etc., Sem delongas, verifico que foi expedido 

mandado de intimação da inventariante para dar prosseguimento ao feito, 

sendo certificado pelo Oficial de Justiça que ela não reside mais no 

endereço informado nos autos. Deste modo, e reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local indicado nos autos na ausência da 

comunicação de novo endereço, verifico o total desinteresse da parte 

inventariante pelo prosseguimento do presente inventário negativo. Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora. Sem custas, eis que beneficiária da 

AJG. Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. Intime-se. Publique-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001020-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000062-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA MARIA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARLINDO DOS ANJOS OAB - 027.780.311-03 (CURADOR)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003275-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001685-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004233-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA DEL CANALE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003528-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMAR ANTONIA DA CONCEICAO BORBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005691-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DONIZETE MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005640-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002093-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARROS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003223-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALVES MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002967-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001869-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA COLOMBO PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001277-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001659-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA LUCIA ISIDORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1001659-60.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Verificada a 

deficiência da juntada de documentos necessários para o prosseguimento 

do feito, bem como, a ausência de cumprimento da decisão id. 18694770 

pela parte autora, conforme certidão id. 20828524, na forma do art. 485, 

inciso I, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe na 

espécie. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...)” Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, arquive-se com baixas na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 10 de março de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001566-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE MARI MANUEL GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001566-63.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORGE DE MARI MANUEL GONCALVES REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Processo: 

1001566-63.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Jorge de Mari Manuel 

Gonçalves ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente a concessão do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra 

incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de “CID10 – I50 

insuficiência cardíaca; I11.0 doença cardíaca hipertensiva com 

insuficiência cardíaca (congestiva); E78.0 hipercolesterolemia pura; dupla 

lesão aórtica leve (estenose e insuficiência aórtica leve)”. Narra que 
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requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 14h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
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afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 10 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001600-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001600-38.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

JHONATAN CAVALHEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Jhonatan Cavalheiro ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude de malformação cerebral congênita. Narra que 

requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 14h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 
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trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 11 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001546-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001546-72.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JACIR TEIXEIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Jacir Teixeira da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho. Narra que recebeu auxílio-doença até 31/08/2019, quando o 

benefício foi indevidamente cessado ao fundamento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitado para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 13h50min para a realização da 
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perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 10 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005305-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZANA SILVESTRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca da precatória 

de inquirição de testemunha, devolvida , devidamente cumprida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006767-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORACILIA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº. 1006767-41.2017.8.11.0040 Requerente: 

Doracília Carvalho Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos eTC, Doracília 

Carvalho ajuizou a presente Ação Indenizatória em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, almejando a condenação do ente requerido ao pagamento 

de indenização pelos danos morais advindos do falecimento da sua 

genitora, Sra. Conceição Carvalho, um dia depois de sua internação no 

Hospital Regional de Sorriso. Para tanto, aduziu que no dia 23 de abril de 

2014, a senhora Conceição, mãe da Requerente, deu entrada no referido 

nosocômio apresentando diarreia constante. Após vários exames, foi 

diagnosticada a doença de Crohn no intestino grosso, no entanto, uma 

enfermeira aplicou-lhe insulina, o que lhe causou parada cardíaca, 

ocasionando seu óbito em 24 de abril de 2014. Com a exordial juntou 

documentos. Em contestação, o Estado de Mato Grosso pede a 

improcedência dos pedidos, ao argumento de que não há sequer indícios 

nos autos acerca da referida aplicação de insulina na genitora da 

requerente. Despacho saneador deferindo produção de prova oral. Em 

audiência de instrução foram inquiridas as informantes Maria Carolina 

Mitruit e Maria Undina Carvalho Goergen. Em memoriais finais, a autora 

pede a procedência dos pedidos e o requerido, a improcedência. É o 

necessário. Decido. Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é 

objetiva e alicerçada na teoria do risco administrativo, ex vi do disposto no 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A administração 

pública direta, ~indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos. 

princípios da legalidade, impessoalidade, mgralidade, publicidade e, 

também, ao seguinte: (...) § 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa.” Em suma, a teoria o risco administrativo atribui ao Estado a 

responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa, 

espelhando verdadeira expressão do princípio da igualdade substancial, 

demandando, para o ressarcimento da lesão, apenas a relação de 

causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo 

administrado. Oportunas são as lições de Sergio Cavalieri Filho: “Em busca 

de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se 

os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. 

Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por 

Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria, essa, 

que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os 

administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os 

membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou 

anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é 

exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por 

todos, e não apenas por alguns. Conseqüentemente, deve o Estado, que a 

todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente 

de culpa dos seus agentes.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

p. 239/240). Deste modo, para que surja a responsabilidade civil da 

Administração Pública exige-se apenas uma conduta (omissiva ou 

comissiva) e um evento danoso causado por ela. Em outras palavras, o 

ente requerido responde objetivamente pelos danos causados aos 

administrados, exigindo-se, para tanto, uma conduta, nexo de causa e 

dano – em razão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso dos 

autos, a autora imputa uma determinada conduta aos prepostos do ente 

requerido, qual seja, ministração do medicamento insulina na paciente 

Conceição Carvalho, conduta esta que teria sido a causa do evento morte. 

Contudo, compulsando os elementos de prova coligidos ao caderno 

processual, em especial, os prontuários médicos acostados à inicial e as 
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declarações prestadas pelas informantes na audiência de instrução, não 

verifico o mínimo de provas acerca quanto à aplicação de insulina na 

paciente (conduta imputada ao réu), ou qualquer outra medicação que 

teria lhe causado a morte (nexo de causa com o evento morte). Na ficha 

de internação, consta que a paciente, com 87 (oitenta e sete) anos de 

idade, adentrou ao Hospital Regional com diarreia crônica, desidratada, 

desnutrida, com hipotensão e crises de hipotermina e tosses (fls. 25). 

Seus exames de sangue demonstraram altíssimos níveis de ureia e 

creatinina, bem como, dos leucócitos, neutrófilos e bastonetes (fls. 28 e 

30). Na prescrição médica juntada à fl. 31 dos autos, o campo destinado à 

ministração de insulina encontra-se em branco, ao contrário de todas as 

demais medicações aplicadas na paciente, a exemplo do buscopan, 

omeprazol, propranolol, dentre outras. Ademais, a informante Maria 

Carolina Mitruit, inquirida em juízo, nada soube declarar a respeito dos 

fatos narrados na exordial, enquanto que a filha da de cujus, Sra. Maria 

Undina Carvalho, apenas relatou ter presenciado uma enfermeira ter 

aplicado uma injeção em sua mãe, sem descrever a substância ministrada. 

Deste modo, ausente prova da conduta atribuída ao requerido, bem como, 

por coroláio, o nexo de causa entre a conduta do ente público – por meio 

de seus agentes – e a morte da genitora da parte requerente, a 

improcedência dos pedidos indenizatórios é impositiva. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 09 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001549-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001549-27.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS CESAR DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Carlos César da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude de sérios problemas na coluna. Narra que recebeu 

auxílio-doença até 20/02/2020, quando o benefício foi indevidamente 

cessado ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula 

a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitado para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 14h00min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 
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parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 10 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006865-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornado indisponível os ativos financeiros, conforme extrato 

retro juntado, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004651-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ANTONIO LUDWIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000128-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI CRISTINA MATTNER KREBS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GALHEGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007355-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA RITTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA FRITSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001755-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001755-46.2017.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Verifico que, intimado, o executado manifestou concordância com os 

cálculos apresentados (ID nº 24730251), portanto, cabe a este Juízo 

apenas homologar os cálculos elaborados pela parte exequente. Posto 

isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados no ID nº 22321128, com a anuência do executado. 

Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por meio 

precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento do 

RPV/precatório expedido. Em seguida, intime-se o procurador da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para 

depósito judicial. Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente 

Alvará Judicial para levantamento dos valores. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000215-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA VOLMMERHAUSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000215-60.2017.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Observo que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente (ID n° 23172044). Desta feita, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pela 

parte exequente (ID nº 19931314). Expeçam-se as guias requisitando o 

pagamento devido por meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do RPV/precatório expedido. Em seguida, 

intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar conta bancária para depósito judicial. Disponibilizados os créditos, 

expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80317 Nr: 5661-08.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88516 Nr: 77-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

SORRISO/MT, MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89124 Nr: 707-45.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123130 Nr: 1271-19.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE MARIA THOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135080 Nr: 8000-61.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI EVANGELISTA - ME, DARCI 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JO EUSTAQUIO DE SOUSA - 

OAB:25.485

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada acerca da 

penhora e avaliação realizada nos presentes autos, podendo, no prazo 

legal, oferecer embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3719 Nr: 761-70.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, VITÓRIO ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:3247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 
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CARMO - OAB:4070, OSCAR ANTUNES DO CARMO - OAB:6121-E-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, no 

prazo legal, juntar aos autos o memorial descritivo da área a ser avaliada e 

o mapa da sua localização, conforme despacho de fl. 466.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15853 Nr: 3017-73.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA - 

OAB:9.955, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de f. 193 onde 

menciona o falecimento do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 5907-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIFLORA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimação a parte autora a efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, para 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48778 Nr: 5652-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI DARCY LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94032 Nr: 5694-27.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005054-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L B HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO CARDOSO DA COSTA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005054-60.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004596-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SILVA MELO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004596-43.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005247-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CAMPOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005247-12.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BRIOSCHI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001614-22.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: RICARDO BRIOSCHI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

27/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003558-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL MARCELO LEDUR (EXECUTADO)

ANISIO HIPOLITO PEDROSA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003558-93.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 11 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANGION (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001616-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARCELO 

SANGION ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVANI PEREIRA SILVA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005813-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA MULLER BENITEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Processo nº 1005813-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins que, compulsando os autos, constatei que foi expedido oficio 

ao PSF III Jardim Primavera (Rodoanel Noroeste, 2181 - Bela Vista) 

expedido no ID. 27408542, conforme solicitado pela reclamante, sendo que 

a correspondência foi devolvida pelo correio com a informação “não existe 

o numero indicado” juntado n. ID. 28566971. Certifico ainda que a parte 

reclamante informou o mesmo endereço do PSF IV(qual seja Rua 

Perimetral Noroeste nº 1921 – Bairro Bela Vista), que já fora expedido o 

ofício no endereço mencionado e a resposta foi juntada no ID. 28921070, 

motivo pelo qual deixei de cumprir o despacho ID. 30101874(expedir oficio) 

por tratar-se do mesmo endereço já expedido e respondido. No mais 

impulsiono os presentes a fim de intimar a parte reclamante(advogado) 

para no prazo de 05(cinco) dias informar o endereço atualizado do PSF III 

Jardim Primavera – Sorriso/MT O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 

11 de março de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI APARECIDA SOARES DE BARROS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001922-63.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011148-75.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCONE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011148-75.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006160-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE JESUS PAIVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006160-57.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA VEDANA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

LETICIA NEVES PIROLO OAB - PR92548 (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001620-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HELOISA 

VEDANA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

BONFANTI TREIN, SIMONE CRISTINA MAIER, LETICIA NEVES PIROLO POLO 

PASSIVO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE UNTAR ORTELLADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001621-14.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LIGIANE UNTAR 

ORTELLADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

02/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA VAITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REU)

 

Processo: 1001586-54.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 15:40horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005136-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BICICLETARIA EXTRA BIKE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISLEY MARDEM ALVES RAMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005136-91.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO (EXEQUENTE)

PAULO BAVARESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVO VENDRUSCOLLO (TESTEMUNHA)

ANTONIO FINATO MACHADO (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000082-52.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003744-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA SILVA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO BARROSO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº. PJE 

1003744-19.2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte exequente (advogado) para no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se querendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Sorriso/MT, 11 de Março de 2020 – Cristiane V. 

Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA LOUREIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA BASSO OAB - MT25613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003395-16.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA CRISTINA LOUREIRO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Considerando que 

não há nos autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, 

indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, 

bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, 

determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira 

parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena 

de ser considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e 

havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004954-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCHUMACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1004954-42.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida juntada no ID. 29385029. Sorriso/MT, 11 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004525-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO GYN TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004525-41.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SORRISO GYN 

TRANSPORTES EIRELI - ME REQUERIDO: PAVTEC ENGENHARIA E 

PAVIMENTACAO LTDA - EPP Vistos etc. Havendo a indicação do 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, designe-se data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003513-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

ANTONIO D AMICO OAB - RS2799 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

RECLAMANTE acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 11 de OUTUBRO de 2017, às 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento na 

audiência implicará na extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007183-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE GOMES VALADARES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007183-38.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007452-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007452-77.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002428-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. Considerando que a busca 

via Renajud restou infrutífera, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002968-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORENZETTI & RIBEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - 257.153.801-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECI MADEIRA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002968-19.2019.8.11.0040 Exequente: LORENZETTI & RIBEIRO LTDA 

Executado: CLAUDECI MADEIRA MENDONCA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 
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sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001212-72.2019.8.11.0040 Reclamante: FERNANDO QUEIROZ DA SILVA 

Reclamado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros Vistos 

etc. Diante dos documentos retro, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de 

estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ANTONIO CROZETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

JONAS JANKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010308-31.2015.8.11.0040 Exequente: ALTAMIR ANTONIO CROZETTA 

Executado: PATRICK PEREIRA DE ALMEIDA e outros Vistos etc. 

PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA CONVERSÃO DA PRESENTE 

AÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, AGUARDE-SE O 

ENVIO, PELO BACENJUD, ACERCA DOS VALORES DOS ATIVOS NÃO 

PRECIFICADOS PENHORADOS, intimando-se o EXEQUENTE para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MLFL - JOIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002455-85.2018.8.11.0040 Exequente: MLFL - JOIAS LTDA - ME 

Executado: GILVANO DE AVILA Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 
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V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004058-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SLEEP STAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS RIBEIRO CRESPO OAB - SP138767 (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ MORENO SUMYK OAB - SP222714 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004058-96.2018.8.11.0040 Exequente: MARIA DA SILVA LIMA 

Executado: SLEEP STAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE QUE O VEÍCULO PLACA 

DNY9862 NÃO FOI OBJETO DE CONSTRIÇÃO, VIA RENAJUD, VISTO QUE 

CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA e ROUBO (extrato anexo). Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), 

intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-18.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON VALTAIR GASS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010585-18.2013.8.11.0040 Exequente: LARISSA JARCZEWSKI DOS 

SANTOS Executado: CLEITON VALTAIR GASS Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 
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ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010336-33.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010336-33.2014.8.11.0040 Exequente: JULIANO TRAMONTINA 

Executado: EDSON JOSE CORDEIRO Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003878-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

VIVENDA LAZER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003878-46.2019.8.11.0040 Exequente: CLEUSA TERESINHA DA SILVA 

Executado: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros (2) Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010024-57.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LUIS MOLOSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010024-57.2014.8.11.0040 Exequente: GUIOMAR LUIS MOLOSSI 

Executado: RONALDO DIAS RIBEIRO Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005316-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ERNESTO GEMMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA PARIZOTTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005316-10.2019.8.11.0040 Exequente: SERGIO ERNESTO GEMMI 

Executado: NEIVA PARIZOTTO DA SILVA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004019-02.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONILCE APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004019-02.2018.8.11.0040 Exequente:  SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME Executado: DIONILCE 

APARECIDA RODRIGUES Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000646-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE FATIMA DE ALMEIDA ARGENTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000646-31.2016.8.11.0040 Exequente: IVONE DE FATIMA DE ALMEIDA 

ARGENTA Executado: E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001446-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALGNEY DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001446-88.2018.8.11.0040 Exequente: A M COMERCIO DE ARTIGOS 

OPTICOS LTDA - ME Executado: WALGNEY DA COSTA LIMA Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 
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SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011489-43.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCI ANTONIO CHENET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011489-43.2010.8.11.0040 Exequente: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

Executado: ALCI ANTONIO CHENET Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007664-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DALZO ITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYS TAILLA VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007664-35.2018.8.11.0040 Exequente: OSVALDO DALZO ITO 

Executado: TAYS TAILLA VIDAL Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 
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LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010944-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES PERLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010944-65.2013.8.11.0040 Exequente: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Executado: MARINES PERLA Vistos etc. CONSIDERANDO QUE A 

EXECUTADA COMPARECEU AOS AUTOS NO NUM. 22333278, DOU-A POR 

CITADA, DETERMINANDO A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, FACE O ARRESTO PARCIALMENTE FRUTÍFERO 

REALIZADO NOS AUTOS, oportunidade em que a executada poderá 

oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006184-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDSON DA SILVA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006184-22.2018.8.11.0040 Exequente: BANCO BRADESCARD S.A 

Executado: WEDSON DA SILVA NOGUEIRA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003776-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA DELCOLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

MARCIANA MARIA MORESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003776-58.2018.8.11.0040 Exequente: ADRIANO SOUZA DELCOLE 

Executado: MARCIANA MARIA MORESCO e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA (EXEQUENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIEL FELIZARDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000036-24.2020.8.11.0040 Exequente: JOSE CARLOS MOURA e outros 

Executado: FRANCIEL FELIZARDO DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto de penhora, 

INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011214-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011214-21.2015.8.11.0040 Exequente: ADONIAS OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO Executado: IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA 

OLIVEIRA e outros Vistos etc. Tratando-se de réu revel, desnecessária 

sua intimação para cumprimento da sentença, nos termos do Enunciado 

167 do FONAJE. Estando a execução munida de título executivo líquido, 

certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 
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INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003519-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003519-04.2016.8.11.0040 Exequente: VERA COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDA - EPP Executado: FRANCELINO FERREIRA GIL Vistos 

etc. Oficie-se ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito 

dívida ainda existente sobre o veículo penhorado nos autos, bem como 

noticiando a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras 

consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. 

Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005490-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

GERTRUDES POCKEL PRADO (EXECUTADO)

MARCI VERA APARECIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005490-53.2018.8.11.0040 Exequente: JOSE TAVARES DA COSTA 

Executado: GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA - ME e outros (2) 

Vistos etc. PROCEDA-SE COM A EXCLUSÃO DA PARTE Galvonoplastia 

Pockel e Prado LTDA-ME DO CADASTRO DA DEMANDA. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA GONCALVES DE QUEIROZ 70940770172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP Executado: 

WANESSA GONCALVES DE QUEIROZ 70940770172 Número do Processo: 

1001605-60.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000185-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO E SILVIO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000185-54.2019.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ANSELMO E SILVIO ARQUITETURA 

E CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010519-67.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY RUSTHY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010519-67.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: WILLY RUSTHY DA SILVA 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que traga aos autos a 

comprovação de que o executado concordou em entregar o veículo, 

objeto de penhora, ao exequente. Após, expeça-se precatória com a 

finalidade de penhora/avaliação/remoção do veículo constrito via 

RENAJUD. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001624-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CARNEIRO REGO FAGUNDES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001624-66.2020.8.11.0040 Reclamante: WANESSA CARNEIRO REGO 

FAGUNDES Reclamado: ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - 

EPP Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de abusividade de cláusula que veda o 

cancelamento do contrato, consoante solicitado pela reclamante. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIZE MARIA GARLET JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003866-32.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IVANIZE MARIA GARLET 

JOSE REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito e 

pedido de repetição do indébito, em que a parte reclamante sustenta que 

não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável 

(RMC), e que os descontos em seu benefício previdenciários são 

indevidos, razão pela qual requer o cancelamento do cartão e seus 

descontos, bem como a repetição do indébito e indenização por danos 

morais. A requerida sustenta a legalidade das cobranças. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada 

não se desincumbiu do seu ônus de provar que a cobrança efetuada é 

devida, não restou demonstrado que houve contratação por parte da 

autora dos serviços de cartão de crédito com RMC, pois embora a o 

Banco réu afirme que houve contratação e prestação dos serviços, não é 

o que se pode concluir dos documentos juntados aos autos. Foi juntado o 

contrato Num. 26595379 (p. 3 e seguintes), no qual se verifica que a 

assinatura não se assemelha em nada com a dos documentos da autora. 

Não suficiente, embora diga o réu que a autora gozou de benefícios 

financeiros, não trouxe ele qualquer comprovante de depósito, saque ou 

transferência para contas da autora, o documento de Num. 26595380 não 

são suficientes para este fim. Desta feita, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, deve ser reconhecida como inexistente o débito contestado, com a 

procedência dos pedidos da autora e a restituição em dobro do indébito, 

nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Quanto aos danos 

morais, considerando que não houve a inscrição em cadastro de 

inadimplentes, segundo entendimento do STJ, a mera cobrança não gera 

presunção de dano moral, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE 

TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE 

DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a 

solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo 

psicológico suficiente para ensejar indenização (grifei). 2. A alteração das 

conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, 

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência 

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado 

sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. A análise da existência do dissídio 

jurisprudencial suscitado é inviável, tendo em vista que os acórdãos 

paradigmas não guardam a necessária similitude fática com o aresto 

recorrido, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo 

Civil de 2015 e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Agravo interno improvido”. (STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 

1153364/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 24/04/2018, DJe 

04/05/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

e declarar indevidos os descontos de RMC no benefício previdenciário da 

autora, e consequentemente CONDENAR à restituição em dobro do 

indébito corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

desembolso das parcelas originais, acrescidos de juros legais, a partir da 

data da citação. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que a 

homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso, 10 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 
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procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010545-36.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010545-36.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: SANDRA MARA SOARES Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais de 07 anos 

sem que tenham sido localizados bens a serem penhorados, estando o 

executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. No mais, considerando 

que não há valores penhorados nos autos, prejudicado se encontra o 

pleito retro. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004705-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004705-28.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: WENDELL GOMES 

EXECUTADO: ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens a serem 

penhorados. Outrossim, o feito tramita há mais de 03 anos sem que 

houvesse a localização do executado. Posto isso, JULGO EXTINTO este 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 296 de 948



Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011319-95.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALENCAR OLIMPIO (EXEQUENTE)

LUCELIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 8011319-95.2015.8.11.0040 

MARCIO ALENCAR OLIMPIO e outros CLARO S/A Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / Juizado Especial Cível de Sorriso 

(Projudi) Alvará Eletrônico n° 594483-P / 2020 Terça-feira, 10 de Março de 

2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 

80113199520158110040 / 2015 Tipo de Procedimento: Procedimento do 

Juizado Especial Cível Número Único 80113199520158110040 Requerente: 

MARCIO ALENCAR OLIMPIO Advogado: HEBER PEREIRA BASTOS 

Requerido: CLARO S/A Beneficiário: HEBER PEREIRA BASTOS Conta 

Judicial 200112015108 Valor: R$ 3.388,95 (três mil e trezentos e oitenta e 

oito reais e noventa e cinco centavos) Autorizado: HEBER PEREIRA 

BASTOS CPF/CNPJ: 865.807.101-44 Data de Emissão: 10/03/2020 Titular 

Conta HEBER PEREIRA BASTOS CPF/CNPJ Titular Conta 865.807.101-44 

Banco Agência Conta Tipo Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 1456 69787 

Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004323-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

WILLE FRANK BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PIMENTEL DIOGO OAB - RJ156788 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004323-64.2019.8.11.0040. REQUERENTE: WILLE FRANK BEZERRA, 

JESSICA LIMA FERREIRA REQUERIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE, 

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais, ante o extravio temporário de 

bagagem dos autores, pela requerida ETHIOPIAN AIRLINES, no voo de ida 

na viagem que realizaram para a Argentina, e que as passagens foram 

compradas via site da requerida TVLX VIAGENS E TURISMO S/A 

(Viajanet). Afirmam os requerentes que viajaram para a Argentina através 

de voo ofertado pela requerida ETHIOPIAN AIRLINES e que ao chegarem 

no destino não foi localizada a bagagem dos requerentes, a qual foi 

restituída apenas quatro dias depois. A reclamada TVLX VIAGENS E 

TURISMO S/A (Viajanet) alegou ilegitimidade passiva, e no mérito requereu 

improcedência da demanda. A requerida ETHIOPIAN AIRLINES confirma os 

principais fatos narrados (extravio temporário de bagagem), conquanto 

contestam os pedidos da parte autora, alegando em preliminar a 

ilegitimidade ativa da coautora Jessica, pois a bagagem despachada seria 

apenas do autor Wille. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares quanto a legitimidade de 

partes. Quanto a legitimidade da coautora Jessica, é indubitável que sendo 

ela é esposa do coautor requerido, estando ambos em viagem, a qual 

inclusive afirmam ter sido em lua de mel, o extravio de bagagem afeta a 

ambos passageiros, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. De 

outro norte, ao analisar a legitimidade da requerida TVLX, verifica-se que a 

esta dos fatos desencadeadores dos danos nada se pode apontar à 

requerida como responsável. Não há qualquer conduta dos serviços 

prestados por esta requerida a respeito do qual se possa apontar falha na 

prestação de serviços. É certo que a cadeia de fornecedores é 

responsável pela falha na prestação de serviços, conquanto deve ser 

observado no caso em tela qual a prestação de serviços de cada 

requerida e qual a responsabilidade pela falha ocorrida. Verifica-se que 

pode ser a responsabilidade de cada um dos fornecedores apurada e 

consequentemente mitigada a regra de todos responderem solidaria e 

objetivamente, conforme posicionamento do nosso Tribunal no julgado 

abaixo transcrito, que corrobora com o posicionamento atual do STJ: E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMUDOR – 

TRANSPORTE AEREO – CANCELAMENTO DE VOO – AGÊNCIA DE 

VIAGENS QUE NÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A COMPANHIA 

AÉREA, VEZ QUE APENAS COMERCIALIZOU PASSAGENS AÉREAS, NÃO 

OCORRENDO A VENDA DE PACOTE DE VIAGEM – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – 

RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR.COM CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Em se tratando de agência de turismo, em que o serviço prestado foi 

exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao 

efetivo cumprimento do contrato de intermediação. 2. Assim, como no 

caso dos autos a participação da empresa reclamada DECOLAR.COM se 

limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser 

acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. 3. Isso porque, 

não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa 

intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento referente ao 

cancelamento dos voos que ocorreu de forma unilateral pela companhia 

aérea, o que acarreta a ilegitimidade passiva da agência de turismo. 4. 

Ademais, infere-se dos fatos narrados na inicial que o serviço de venda 

de passagem contratado pela autora foi prestado a contento, não havendo 

que se falar, portanto, na condenação desta por qualquer dano causado à 

parte autora. 5. Recurso da recorrente DECOLAR.COM conhecido e 

provido. (ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI Recurso Inominado 

nº: 0027388-28.2019.811.0001 – CH - PROJUDI Origem: 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): DECOLAR.COM LTDA 

Recorrido(s): ELD SEVERO DE FIGUEIREDO e AVIANCA Juíza Relatora: 

Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 03/12/2019) Portanto, reconheço a 

ilegitimidade passiva da requerida TVLX VIAGENS E TURISMO S/A 

(Viajanet). No mérito, resta incontroverso que houve extravio temporário 

das bagagens dos autores, a qual foi restituída apenas 04 dias após o 

desembarque do voo para a Argentina, o que presumidamente gera danos 

indenizáveis, pois vejamos: EMENTA CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

PASSAGEM AÉREA. ATRASO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDAE 

OBJETIVA. VIAGEM INTERNACIONAL. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. 

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESEMBARQUE EM PAÍS 

ESTRANGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplicam-se ao transporte aéreo as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O atraso na decolagem da 

aeronave que ocasiona a perda de voo internacional que seria realizado 

em conexão, além do extravio temporário de bagagem em país estrangeiro 

causam, sem dúvida, transtornos que não podem ser equiparados a mero 

aborrecimento cotidiano. Parte recorrida que teve sua bagagem extraviada 

quando desembarcou em país estrangeiro, com baixas temperaturas, sem 

que pudesse utilizar as roupas levadas para se agasalhar. Para a fixação 
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de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento. 

Redução do quantum indenizatório de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ( ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Cível Nº 0010187-81.2015.811.0027Juizado Especial Cível de Lucas do Rio 

Verde/MT, Julgado em: 23/05/2016) EMENTA: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS– 

CONSUMIDOR – EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE 

BAGAGEM – TEMPORÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

PASSAGEIRA RETORNANDO PARA CASA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa de transporte que permite o extravio de bagagem 

age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

material e moral. Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos 

parâmetros da razoabi l idade e proporc ional idade.  (N. U 

8010009-31.2016.8.11.0101, TURMA RECURSAL, VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2018, 

Publicado no DJE 25/04/2018) EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS– CONSUMIDOR – 

EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – 

TEMPORÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. Deve ser responsabilizada a empresa de 

transporte pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência 

do extravio de bagagem. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se 

apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica 

atinentes aos danos morais. (N.U 1001548-25.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018) 

Incontestavelmente, portanto, é devida a reparação por danos morais. Já 

no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser 

feitas. Deste modo, considerando que a reclamada se trata de pessoa 

jurídica que utiliza seu CNPJ para diversas transações diárias; 

considerando que os requerentes ficaram em país estrangeiro sem sua 

bagagem; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 

considerando ainda os parâmetros das jurisprudências acima transcritas; 

estabeleço o valor da indenização em R$ 4.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Quanto aos danos materiais, restam 

comprovados pelos documentos de Nums. 21209804 e 21209805, e 

resultam em R$610,19. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar aos reclamantes, a título de 

danos materiais o valor de R$610,19, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do evento 

danoso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar aos reclamantes, a 

título de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que a 

homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso, 10 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 298 de 948



Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007048-60.2018.8.11.0040 Reclamante: NAOR GONCALVES PEREIRA 

Reclamado: ANDRESSA DA SILVA NEVES e outros Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, sob a alegação de que teria locado um imóvel de 

sua propriedade às reclamadas, porém teriam desocupado o imóvel com 

aluguéis em atraso infringido cláusula contratuais, incidindo na multa 

contratual prevista. Devidamente citadas, as reclamadas não 

compareceram a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA das reclamadas, eis que não 

compareceram à audiência de conciliação (Num. 30148690), apesar de 

intimadas (Num. 28514624 e 28514623), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

mesmo porque o arcabouço probatório constante nos autos indica a 

necessidade de acolhimento dos pleitos autorais, até mesmo porque 

calcados em contrato de aluguel, devidamente assinado pelas partes. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, condenando 

os reclamados a pagar a reclamante o montante de R$ 7.110,39, 

devidamente corrigidos e com juros legais desde a data do vencimento, no 

que toca ao aluguel, e do efetivo prejuízo com relação aos demais valores. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004831-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO PUTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR CANTANHEDE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004831-10.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VITALINO PUTON 

REQUERIDO: VALDECIR CANTANHEDE DE JESUS Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, pugnando pela condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos materiais sofridos, decorrentes de acidente de 

trânsito que envolveu as partes. O reclamado apresentou contestação 

aduzindo, em suma, que não concorda com os valores pleiteados por 

entender desproporcionais, sendo incontroversos os fatos das 

circunstâncias do acidente. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 
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Compulsando a contestação, verifica-se que a parte reclamada 

defende-se trazendo controvérsia apenas quanto aos valores apontados 

como danos materiais, afirmando que deveria a parte autora apresentar ao 

menos 03 orçamentos. Quanto a responsabilidade civil do requerido não 

há controvérsia, eis que não é ponto impugnado via defesa apresentada. 

Quanto a irresignação em relação aos valores apontados como danos 

materiais, não assiste razão à parte requerida, eis que se trata de 

impugnação genérica dos valores, não trouxe a parte ré qualquer 

contraprova capaz de macular os documentos apresentados pelo autor 

(Num. 21746955) que demonstram que os prejuízos suportados pelo autor 

foram no importe de R$1.425,00. Desta feita, sem maiores delongas, faz 

jus o requerente à indenização pleiteada para ser reparado dos prejuízos 

materiais sofridos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de 

R$1.425,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde o 

desembolso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que a homologue ou a substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso, 11 de março de 2020. Patrícia Angélica 

Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006774-62.2019.8.11.0040 Reclamante: PAULO LUIZ GONCALVES 

Reclamado: BANCO BRADESCO Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006719-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIPE MORELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006719-14.2019.8.11.0040 Reclamante: MARCELO FELIPE MORELO 

Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006760-78.2019.8.11.0040 Reclamante: CRISTINA COSTA DOS SANTOS 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CORDEIRO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000174-93.2017.8.11.0040 Reclamante: RONDACAR AUTO PECAS LTDA 

- EPP Reclamado: DENILSON CORDEIRO SOARES Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011113-18.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8011113-18.2014.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$600,68, representada por venda de produtos para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$600,68, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006772-92.2019.8.11.0040 Reclamante: VALERIA RODRIGUES DOS 

SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007397-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007397-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEOCADIA WILK APIO - ME 

REQUERIDO: KATIA APARECIDA LEMES Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$486,00, representada por venda de produtos para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 
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sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$486,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRE CRISTYNE TIBALDI REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (REQUERIDO)

DAGMA DANTAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001529-70.2019.8.11.0040 Reclamante: ELIZANDRE CRISTYNE TIBALDI 

REIS Reclamado: IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 e 

outros Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu 

à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENILDE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003347-57.2019.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: MARIA ELENILDE RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$1.548,00, representada por venda de produtos para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$1.548,00, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 222087 Nr: 1136-31.2020.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado, eis que presentes os requisitos do art. 

354 do CPP.

Designo audiência para oitiva da testemunha para a data de 23 de abril de 

2020, às 15h40min.

Intime-se e/ou requisite-se a testemunha no endereço constante da 

precatória.

Comunique-se à origem.

Ciência ao MP e à Defesa.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MMº 

JUÍZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o Protocolo assinado pela Rede de Proteção da mulher em 

Sorriso/MT, tendo por objetivo a implementação de programas e ações de 

erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

Considerando o que dispõe a lei 11.340/06, e a necessidade de integração 

operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública com as áreas de segurança pública, e que a assistência à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma 

articulada;

 Considerando que na hipótese da iminência ou da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar 

conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais 

cabíveis, dentre elas, encaminhar o pedido de medidas protetivas ao Poder 

Judiciário;

Considerando a necessidade de estabelecimento de uma rede direta de 

comunicação entre os órgãos públicos que participam da rede de proteção 

à mulher, e que o uso de tecnologias facilita a agilidade na troca de 

informações;

 Considerando que é direito da mulher em situação de violência doméstica 

e familiar a sua não revitimização, evitando-se sucessivas inquirições 

sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, e que ao 

processo das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos 

Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica 

relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o 

estabelecido nesta Lei, RESOLVE o juízo determinar:

Art. 1.º A comunicação entre a Polícia Judiciária Civil atuante na Comarca 

e o juízo da Segunda Vara Criminal, sobre pedidos de medidas protetivas 

de urgência com lastro na lei 11.340/06, bem como eventuais 

descumprimentos das decisões deferidas pelo juízo, à partir da publicação 

da presente Ordem de Serviço, será realizada por envio eletrônico, 

especificamente, por e-mail, via de regra, até a implementação do 

programa Pje, nos seguintes moldes:

I - Havendo a comunicação de violência doméstica à autoridade policial, 

nos termos da lei 11.340/06, após a confecção do pedido de medidas 

protetivas, a Polícia Judiciária Civil, através do e-mail do núcleo de 

atendimento especializado (nucleodamulherpjc@hotmail.com), remeterá ao 

juízo da Segunda Vara Criminal, em e-mail específico 

(rede.vd.sorriso@gmail.com), o respectivo requerimento, na mesma data, 

para a tomada de decisão;

 II – Com o fito de racionalizar e padronizar a comunicação, fica 

estabelecido que as comunicações de pedidos de medidas de proteção e 

hipotéticos descumprimentos de medidas protetivas deferidas 

anteriormente deverão ser comunicadas ao juízo em horários 

determinados no mesmo dia do pedido, fixando-se os seguintes horários: 

10 horas, 15 horas e 18 horas da mesma data do registro, sendo que os 

registros que surgirem entre as 18 horas e 19 horas deverão ser 

encaminhados por meio eletrônico imediatamente, ressaltando que aqueles 

pedidos registrados após as 19 horas serão encaminhados ao plantão 
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judiciário semanal, pela via tradicional de protocolo, sem a necessidade do 

envio eletrônico.

Art. 2.º O pedido de medidas protetivas poderá ser acompanhado de 

pedido cautelar de produção antecipada de provas, para a coleta do 

depoimento especial da vítima, nos seguintes termos:

I – As audiências para a coleta judicial dos depoimentos especiais das 

vítimas de violência doméstica serão realizadas no segundo dia útil 

seguinte ao pedido de medidas de proteção registrado, na Sede do Fórum, 

via de regra, no período da manhã, à partir das 10 horas, e serão 

marcadas de 15 em 15 minutos, até o horário de 10:45hs;

II – A vítima de violência doméstica saíra da Delegacia de Polícia intimada 

da audiência assim que registrado o pedido de medidas de proteção, cuja 

data e horário serão predeterminados e agendados em termo próprio pela 

autoridade policial de acordo com os critérios estabelecidos no inciso I;

III – Deverá ser esclarecido a vítima que a audiência também servirá para 

os fins do artigo 16, da lei 11.340/06, caso a ofendida deseje retirar a 

representação, ou desistir das medidas protetivas deferidas;

IV – a autoridade policial também esclarecerá a ofendida e comunicará o 

juízo, caso verifique que a presença do agressor na sede do Fórum 

prejudique o depoimento especial ou coloque a depoente em situação de 

risco, sendo que observada a situação, representará ao juízo para que o 

autor do fato não participe pessoalmente da coleta da prova, oportunidade 

em que será garantida a ampla defesa e o contraditório através de defesa 

técnica, na forma do artigo 217, do CPP e artigo 12, §2º, da lei 13.431/17;

 Art. 3.º No momento do registro do pedido de medidas de proteção, 

havendo relatos de crime praticado mediante violência física, havendo 

lesões de fácil constatação, além da requisição de exame pericial, deverá 

a autoridade policial realizar o exame de corpo de delito indireto, por fotos, 

anexando-as ao pedido;

 Art. 4.º O núcleo de atendimento especializado da mulher vítima de 

violência doméstica contra a mulher, no momento do registro do pedido de 

medidas protetivas, quando da anotação dos dados da vítima e do 

agressor, deverá perquirir a vítima sobre a existência de números de 

telefone destes que possua aplicativo de mensagens de smartphone 

wattsapp, para que seja possibilitada a intimação deste por meio dessa 

ferramenta, conforme Ordem de Serviço do juízo.

Art.5º A coleta antecipada da prova poderá ser emprestada ao juízo cível, 

caso solicitado, em ações que vítima e agressor litigam.

 Art. 6.º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, remetendo cópia à E. Corregedoria Geral de Justiça, à 

OAB/MT, MPE, DPE e DPJC, representadas na comarca.

Sorriso/MT, 19 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MMº 

JUÍZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o Protocolo assinado pela Rede de Proteção da mulher em 

Sorriso/MT, tendo por objetivo a implementação de programas e ações de 

erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou por 

unanimidade a utilização do aplicativo Whatsapp como ferramenta para 

intimações, durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle 

Administrativo (PCA) 0003251-94.2016.2.00.000, e que diversos Tribunais 

começaram a utilizar a intimação via aplicativo;

Considerando que o Poder Judiciário de Mato Grosso instituiu o 

procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de 

mensagem WhatsApp, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, 

da Fazenda Pública e da Turma Recursal Única;

Considerando que à luz da Teoria Geral do Processo, do sincretismo 

processual, do princípio da eficiência e economia processual, da natureza 

híbrida do procedimento em que tramita as medidas protetivas de urgência, 

é possível e recomendado o uso de tecnologias aplicadas nos Juizados 

Especiais para facilitar a agilidade das intimações de procedimentos em 

que tramitam pedidos de medidas protetivas de urgência em razão de 

violência doméstica, RESOLVE o juízo da Segunda Vara Criminal 

determinar:

Art. 1.º Fica autorizada a intimação de vítima e agressor das decisões 

proferidas nos procedimentos em que tramitam pedidos de medidas 

protetivas em razão de violência doméstica, como intimações das 

decisões que deferem ou não as medidas, bem como aquelas que 

decidem sobre o descumprimento ou revigoramento de medidas protetivas, 

dentre outras por ventura proferidas, através de contato e envio da 

decisão por meio de aplicativo de telefonia celular wattsapp.

 Art. 2.º As intimações serão precedidas de tentativa de ligação telefônica, 

com posterior envio de texto explicando as partes, em resumo, o conteúdo 

da decisão, e que à partir do recebimento e verificação do arquivo que 

remeterá a cópia da decisão, será considerada a pessoa que abrir o 

arquivo intimada, fatos que serão certificados, sendo que, não havendo a 

obtenção de contato imediato com a pessoa a ser intimada, deverá o 

Oficial realizar a intimação pessoalmente, por mandado, dirigindo-se ao 

endereço da parte a ser intimada.

 Art. 3.º Caso nos autos não haja a informação de telefone com aplicativo 

de celular de alguma das partes, ou de todas elas, a intimação será por 

mandado.

 Art. 4.º Se houver deferimento de requerimento de medida protetiva de 

afastamento do agressor do lar conjugal, a intimação das partes será 

sempre por mandado.

 Art. 5.º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, remetendo cópia à E. Corregedoria Geral de Justiça, à 

OAB/MT, MPE, DPE e PJC representadas na comarca.

Sorriso/MT, 19 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MMº 

JUÍZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o Protocolo assinado pela Rede de Proteção da mulher em 

Sorriso/MT, tendo por objetivo a implementação de programas e ações de 

erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

Considerando o que dispõe a lei 11.340/06, e a necessidade de integração 

operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública com áreas da sociedade civil, e que a assistência à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma 

articulada;

 Considerando que a assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar compreende a assistência social, emocional e 

espiritual, e que há à disposição das partes envolvidas nos casos de 

violência doméstica oficinas terapêuticas restaurativas, RESOLVE o juízo 

da Segunda Vara Criminal determinar:

Art. 1.º Havendo o deferimento de medidas protetivas de urgência, após a 

realização de audiência para a tomada do depoimento antecipado de 

provas e encaminhamento da vítima à assistente social (concierge), que 

fará orientações a vítima sobre os serviços disponibilizados pela rede de 

proteção à mulher de Sorriso, um dos serviços oferecidos será o 

encaminhamento da ofendida e/ou do agressor, conforme o caso, à ciclos 

de encontros com abordagem teórica e prática sobre a importância da 

família, valorização das relações sociais, dignidade do ser humano e 

empoderamento pessoal, social e espiritual, respeitando a crença de cada 

indivíduo, disponibilizados pelas igrejas Batista Nacional e Católica, sem 

prejuízo da atuação de outras entidades religiosas.

 Art.2.º À profissional da psicologia indicada pela Comissão Municipal do 

Direito da Mulher caberá a orientação e fiscalização técnica da finalidade 

de tal Oficina Terapêutica, avaliando periodicamente os resultados da 

mesma;

 Art.3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, remetendo cópia à E. Corregedoria Geral de Justiça, à 

OAB/MT, MPE às igrejas Batista Nacional e Católica, representadas na 

comarca.

Sorriso/MT, 19 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218291 Nr: 8861-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH BATISTA RIBEIRO, REINALDO 

RODRIGUES LIMA, AGUINALDO ROBERTO DEL MORO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB:8182, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CARLOS ALBERTO 

KOCH - OAB:7299-B, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, IVONETE FERREIRA 

FRANÇA - OAB:17.929/E, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:14802, VINICIUS BERTOLO 

GONÇALVES - OAB:20776-E, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 07/04/2020, com início às 13h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 420/423: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211961 Nr: 4856-40.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111184 Nr: 3265-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA, 

FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 08/04/2020, com início às 08h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 45/48: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 3359-79.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61810 Nr: 5103-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON ISAIAS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 022/2020/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a permuta realizada entre os Magistrados Flávio 

Maldonado de Barros e Marcos Terencio Agostinho Pires; RESOLVE: Art. 

1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 16/2020/DF que estabelece a escala 

de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o 

mês de Março, a saber: II - JUÍZES E GESTORES DO POLO DATA JUIZ 

SERVIDOR 13/03 a 16/03 Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires (1ª Vara 

Cível Tangará da Serra) Luciana Palácio Art. 2º - Determinar a fixação da 

presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar cópia ao 

Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, 

Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. Art. 3° 

- Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.Publique-se. 

Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 

09 de março de 2020.ANDERSON GOMES JUNQUEIRA Juiz de Direto 

Diretor do Foro

PORTARIA Nº 025/2020/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição legal da Comarca de 

Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO a necessidade de manter adequada a prestação 

jurisdicional, com celeridade e eficiência no andamento processual, em 

face ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas com a fiscalização e regularidade dos 

serviços forenses;

RESOLVE:

LOTAR o servidor SANDRO DEBUS CARGNELUTTI, Analista Judiciário, 

matrícula nº 9797, na secretaria da Vara Especializada do Juizado Cível e 

Criminal, a partir do dia 17 de fevereiro de 2020, até ulterior deliberação.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2020.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273905 Nr: 4213-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DE CAMARGO 

PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O

 Autos nº: 273905.

 Vistos,

 Diante dos pedidos formulados pelo M. Público às fls. 351/352, determino 

o seguinte:

 - que seja tomada a providência pugnada no item 1;

 - que o advogado da empresa Parecis Empreendimentos e Participações 

Ltda seja intimado pessoalmente para que informe o endereço atualizado 

da empresa ou se manifeste acerca do item I da decisão de fls. 333/334.

 - quanto ao item 3, entendo que é desnecessária a providência pugnada, 

tendo em vista que o intuito dos presentes autos é a apuração da 

regularidade da conduta do Registrador nas averbações realizadas 

mediante escritura pública falsa.

 Cumpridas as determinações acima, nova vista ao M. Público.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242983 Nr: 11154-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, JOAO FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O, 

BRUNA MARA BETONI - OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO 

CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 242983.

 Natureza: Processo administrativo.

 Requeridos: Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca Silva.

 Vistos,

 Trata-se de procedimento administrativo instaurado por meio da Portaria 

nº 013/2017/DF em desfavor de Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca 

Silva, ambos qualificados.

 Às fls. 04/06 Claudemir de Souza alegou que a certidão emitida pelo 

requerido João Fonseca Silva, escrevente do Cartório do 1º Ofício de 

Títulos e Documentos e Registro de Imóveis, é inverídica.

 Assim, requereu a instauração de procedimento administrativo a fim de 

averiguar eventuais ilícitos administrativos, cíveis e criminais por parte do 

Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos e Registro de Imóveis.

 Instruiu o pedido com os documentos de fls. 07/49.

 Às fls. 51 foi determinada a notificação do Registrador Público para 

apresentar justificativa ou esclarecimento sobre os fatos.

 Às fls. 55/62 o Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra prestou 

esclarecimentos, aduzindo, em síntese, que o escrevente João Fonseca 

Silva, cumpriu seu ato de forma legítima. Assim, pugnou pelo arquivamento 

da denúncia.

 Juntou os documentos de fls. 63/96.

 Às fls. 97 foi determinada a notificação de João Fonseca Silva para 

apresentar justificativa ou esclarecimento sobre os fatos.

 Às fls. 103/105 João Fonseca Silva prestou esclarecimentos, afirmando a 

lisura, autenticidade e veracidade da certidão questionada.

 Às fls. 108/111 o denunciante Claudemir de Souza se manifestou, 

ocasião em que requereu a oitiva de testemunhas e que fosse oficiado o 

Ministério Público para a juntada de procedimentos investigatórios que 

também tramitavam em face dos denunciados.

 Às fls. 114 foi determinada a instauração de processo administrativo em 

face de Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca Silva, sendo 

determinada a citação dos requeridos, a manifestação do Ministério 

Público e o compartilhamento de eventual prova pelo parquet.

 Às fls. 120 o Ministério Público informou a inexistência de outros 

protocolos tramitando na 3ª Promotoria de Justiça Cível envolvendo os 

fatos em apreço.

 Às fls. 121/129 o requerido Antônio Tuim de Almeida apresentou defesa, 

ocasião em que ratificou a manifestação anteriormente apresentada, bem 

como impugnou os documentos apresentados por Claudemir de Souza.

 Às fls. 131/136 o requerido João Fonseca Silva apresentou defesa, 

ocasião em que ratificou a manifestação anteriormente apresentada, bem 

como impugnou os documentos apresentados por Claudemir de Souza.

 Às fls. 138/139 o Ministério Público requereu a produção de prova oral e a 

expedição de ofício a Prefeitura Municipal.

 Às fls. 140 foi designada audiência de instrução e julgamento e 

determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal.

 Às fls. 144/145 o Município respondeu o ofício, ocasião em que 

apresentou os documentos de fls. 146/193.

 Às fls. 194 foi certificado que João Fonseca Silva consta na relação de 

empregados do Cartório do 1º Ofício e que Antônio Tuim de Almeida foi 

nomeado Tabelião pelo Ato do Governo de 08/07/1985. Juntou os 

documentos de fls. 195/197.

 Às fls. 204/206 os requeridos se manifestaram acerca dos documentos 

juntados pelo Município, bem como requereram a juntada dos documentos 

de fls. 207/635.

 Às fls. 636/641 foi realizada audiência de instrução. Foram juntados os 

documentos de fls. 642/682.

 Às fls. 683/684 o Ministério Público insistiu na oitiva de outras 

testemunhas.

 Às fls. 685/688 consta manifestação de Claudemir de Souza. Juntou os 

documentos de fls. 689/758.

 Às fls. 765/772 foi realizada a audiência de instrução.

 Às fls. 772/774 os requeridos Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca 

Silva se manifestaram acerca dos documentos de fls. 689/758. Juntou os 

documentos de fls. 775/801.

 Às fls. 802/806 o Ministério Público apresentou parecer pela 

improcedência do procedimento administrativo.

 Às fls. 807/819 os requeridos apresentaram razões finais.

 É o necessário à análise e decisão.

 Trata-se de procedimento administrativo instaurado por meio da Portaria 

nº 013/2017/DF, em desfavor de Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca 

Silva, visando apurar eventual ilegalidade na certidão de intimação datada 

de 30/10/2014 (fls. 13).

 Conforme consta dos autos, o denunciante Claudemir de Souza alegou 

que em uma ação que demandava contra a Caixa Econômica Federal, foi 

juntada uma certidão emitida pelo Escrevente João Fonseca Silva, 

constando a seguinte informação (fls. 13):

 O denunciante Claudemir de Souza assegurou que a informação contida 

na certidão é inverídica, pois em nenhum momento o requerido João 

Fonseca Silva tentou lhe notificar e nem mesmo houve recusa, afirmando 

que naquela data e horário estava em seu local de trabalho, junto à 

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.

 Os requeridos Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca Silva, por sua 

vez, reafirmaram a veracidade a certidão impugnada.

 O informante e as testemunhas ouvidas em juízo, em síntese, declararam 

o seguinte (a transcrição não é ipsis litteris):

Claudemir de Souza (informante): Que só tomou conhecimento da 

notificação quando da audiência. A notificação era para fins de purgação 

da mora. No dia e horário que consta a intimação estava trabalhando no 

Departamento de Sindicância, nem morava na casa, pois, estava 

separado. O ponto é digital. Naquele dia estava ficando na casa de sua 

mãe que fica no Jardim dos Ipês. Que não tinha o costume de sair durante 

o expediente. Que mudou da casa em setembro. Que o servidor José 

Serafim fiscalizava sua jornada. Que já respondeu por sindicâncias. Que 

José Serafim, Isair Cappellari e Ana Letícia estavam juntamente em sua 

sala na data e horário em que consta que foi efetuada a notificação.

Fernando dos Santos Oliveira (testemunha): Que trabalha no Cartório. Que 

tomou conhecimento dos fatos quando o Sr. Claudemir foi ao Cartório 

alegando que não havia sido notificado. Que o João alegou que foi no local 

e Claudemir se recusou a assinar notificação. Que também dá fé ao que 

João colocou na certidão, pois não tem nada que comprove que ele não 

fez a notificação. Que nunca teve outra reclamação acerca de certidão no 

Cartório. Que tem uns 30 anos que trabalha no Cartório, não tendo nenhum 

outro procedimento contra ele.

 Maria Mercedes Batista (testemunha): Que trabalha no Cartório desde 

1993, como Tabeliã Substituta. Que João sempre foi cumpriu sua função, 

nunca teve reclamação dele, sendo uma pessoa de confiança.

Joile Keidy Monção (testemunha): Que trabalha no Cartório desde 1999, 
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sendo Tabeliã Substituta. Que João nunca recebeu nenhuma denúncia. 

Que João é de total confiança. Nunca viu nada que desabonasse sua 

conduta.

 José Serafim de Almeida (testemunha): Que trabalhou com Claudemir no 

setor de sindicância. Que o controle de frequência é por digital. Acredita 

que é digital nos últimos dois anos, antes com uma senha era possível 

bater o ponto. Que houve um período que os servidores da sindicância 

saiam para fazer as intimações e voltavam para bater o ponto. Não tem 

como afirmar que em 30/10/2014 Claudemir estava na sala de licitação. 

Não era hábito sair no horário de expediente para resolver assuntos 

pessoais.

 Ana Letícia Furquim (testemunha): Que trabalhou com Claudemir no setor 

de sindicância de aproximadamente 2014 a 2015 ou 2016. Que o controle 

de frequência era ponto digital. Que saiam para fazer intimações e 

voltavam para bater o ponto. Que quando Claudemir saia ele dizia que iria 

fazer intimação. Que somente conversavam sobre assuntos do trabalho. 

Que ele não comentou nada envolvendo a certidão.

Isair Cappellari (testemunha): Que trabalhou com Claudemir como 

sindicante nos anos de 2014 a 2017. Que o controle de frequência era 

digital. Que não tinham liberdade para sair para tratar de assuntos 

particulares e em alguma eventualidade seria reportado ao gestor. Que 

teve uma época que tinham que sair para fazer diligências.

 Por fim, foram colhidos os depoimentos dos requeridos que, em síntese, 

declararam o seguinte (a transcrição não é ipsis litteris):

Depoimento pessoal Antônio Tuim de Almeida – que nunca teve 

reclamação em relação ao João. Que trabalha com João há 20 anos. Que 

depois do processo tomou conhecimento dos fatos. Nunca houve nada 

que desabonasse a conduta do João.

 Depoimento pessoal João Fonseca Silva – que exerce a função de oficial 

de intimação. Que foi até a residência de Claudemir. Que já tinha intimado 

Claudemir em 04/06/2014. Que já conhecia Claudemir. Que refez até o 

roteiro para confirmar que tinha feito a notificação e confirmou que havia 

feito.

 Conforme se extrai das oitivas das testemunhas José Serafim de Almeida, 

Ana Letícia Furquim e Isair Cappellari era comum os servidores lotados no 

setor de licitação, entre eles o denunciante Claudemir Souza, saírem do 

local de trabalho para cumprirem algumas diligências, sendo certo que 

nenhum deles confirmaram de forma contundente que Claudemir estava 

em seu local de trabalho na data de 30/10/2014, no horário em que foi 

certificada a intimação de Claudemir (certidão de fls. 13).

 Apesar de ter sido juntada a folha ponto de Claudemir Souza referente ao 

mês de outubro de 2014, na qual consta que no dia 30, no período 

matutino ele bateu o ponto de entrada às 07:08 e saída às 11:02, não há 

como se ignorar a existência do processo administrativo nº 

001/PADARD/2017 instaurado em desfavor dele para apurar a denúncia 

de que ele estava se utilizando do horário de expediente e dos dias que 

havia apresentado atestado médico, para ministrar cursos de operadores 

de máquinas, o que se coloca em questionamento se no dia 30/10/2014 às 

10:15h Claudemir realmente estava em seu local de trabalho.

 Ademais, a certidão de intimação de fls. 13, objeto do presente 

procedimento administrativo, tem presunção de veracidade ante a fé 

pública do oficial escrevente João Fonseca Filho, sendo certo que não 

consta nenhuma prova nos autos que coloquem em dúvida sua fé.

 Aliás, as testemunhas Fernando dos Santos Oliveira, Maria Mercedes 

Batista e Joile Keidy Monção ressaltaram a integridade moral do requerido 

João Fonseca Filho, destacando que ele trabalha há mais de vinte anos no 

Cartório e nunca houve nenhum outro fato que colocasse em dúvida sua 

reputação.

 Desse modo, é do meu convencimento que não existem provas robustas 

que afastam a presunção de veracidade da certidão de intimação objeto 

do presente procedimento administrativo, inexistindo, assim, qualquer 

ilegalidade na conduta dos requeridos.

 A propósito, coleciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

GARANTIA FIDUCIÁRIA C/C ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E 

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE AO FIDUCIÁRIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ATO CUMPRIDO 

POR OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IRREGULARIDADE NÃO 

COMPROVADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. 

No caso em tela o credor fiduciário promoveu a tentativa de intimação 

pessoal dos devedores através do Cartório de Registro de Imóveis, que 

não logrou êxito por não localiza-los no endereço indicado, de modo que 

procedeu-se a intimação via edital, nos termos no art. 26, §4º da Lei nº 

9.514/1997. A presunção de veracidade da Certidão emitida pelo Registro 

Público goza de presunção de veracidade, que somente pode ser elidida 

mediante robusta prova em contrário, inexistente nos autos, de modo que 

não merece acolhimento a alegação de vício no ato de consolidação da 

propriedade em favor do credor fiduciário”. (TJMS; AC 

0805036-18.2016.8.12.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir 

Abreu da Silva; DJMS 08/02/2019; Pág. 81).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da 

ausência de comprovação da mora do devedor. Notificação não recebida 

por ninguém no endereço. Três tentativas em horário comercial. Protesto 

do título, todavia, que se mostra válido para constituir o requerido em mora, 

desde que acompanhado de intimação pessoal do devedor. Certidão 

exarada por oficial do cartório de protesto informando a intimação do 

devedor por carta. Presunção de veracidade, diante da fé-pública da 

certidão exarada pelo oficial do Tabelionato de Protesto. Sentença 

anulada. Retorno dos autos à Origem para prosseguimento da demanda. 

Recurso provido. (TJSP; AC 1022480-13.2018.8.26.0005; Ac. 12825188; 

São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo 

Crepaldi; Julg. 29/08/2019; DJESP 05/09/2019; Pág. 3046)

 Aliás, esse também é o entendimento do Ministério Público, conforme se 

extrai do parecer de fls. 802/806, no qual opinou pela improcedência do 

presente procedimento.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

determino o arquivamento do presente procedimento, haja vista a 

inexistência de ato ilegal praticado por Antônio Tuim de Almeida e João 

Fonseca Silva.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e ao denunciante Claudemir de Souza.

 Prestem as informações solicitadas pelo Juízo Federal por meio do ofício 

de fls. 827.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298216 Nr: 23366-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EXPOMAX SERVIÇOS LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MAIA DE FREITAS 

SOARES - OAB:208638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminho intimação ao Advogado do Autor para que informe o CPF E 

DATA DE NASCIMENTO DOS SÓCIOS FAVORECIDO CONFORME CONSTA 

NO QSA DA RECEITA FEDERAL, a saber, DIOGO ROBERTO CIPPOLA e 

MARIA LUCIA TONELLI, no prazo de 10 dias. Estes documentos se fazem 

necessário para seu processamento do Pedido de Restituição,

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165845 Nr: 4807-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOEIRA DA SILVA, LENI LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 
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Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No entanto, restaram infrutíferas tais diligências.

Por outro lado, deixo de promover a pesquisa “Bacenjud”, neste momento, 

uma vez que já realizada recentemente, como se vê às fls. 239/240-verso, 

sendo certo que “aplicação em títulos e ações de investimento”, como 

requerido, já estavam abrangidas pela aludida pesquisa realizada às fls. 

239/240-verso.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud, como 

requerido.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290102 Nr: 17122-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES, L. R. DE 

MELLO & CIA LTDA, PAULO EDUARDO SANCHES ROSA RODRIGUES 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O, Beatrys Castanheira - OAB:22874/O, ÍTALO JORGE 

SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 246/283 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 318746 Nr: 17813-28.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON RODOLFO POLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO 

LTDA, BRINK'S E PAGO TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:OAB/18017/A

 Vistos. JUNTE-SE o substabelecimento e carta de preposição 

apresentados pelo digno advogado da demandada Brink’s e Pago 

Tecnologia Ltda. OBSERVE a Secretaria de Vara a indicação do advogado 

para receber intimação pela demandada Muitofácil Arrecadação e 

Recebimento Ltda. DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de 

substabelecimento e carta de preposição pela demandada Muitofácil 

Arrecadação e Recebimento Ltda. Dessa feita, o cálculo judicial de fls. 

228/229 não observou os comandos de fls. 224/225, uma vez que, como 

se colhe à fl. 228, não obstante destacar abril/2019, evoluiu o cálculo até 

dezembro/2019, tal qual as marcações “OK” não são por si só indicativas 

de alguma anotação, além do que não se fez a comparação entre os 

depósitos de fls. 44/86 com os documentos de fls. 155/172. Logo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para refazer o cálculo de 

fls. 228/229, de modo que se torne inteligível e observando os comandos 

indicados na decisão de fls. 224/225. Após, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 dias. Por fim, CONCLUSOS para 

saneamento, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328954 Nr: 25485-87.2019.811.0055

 AÇÃO: Interpelação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRIDIANA MARIA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DO CARMO PINTO, JHENE DEISE 

NASCIMENTO CAMPOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS YURI SIQUEIRA 

GOULART DA SILVA - OAB:27.377/O

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 39/41, na forma dos artigos 9º e 10º, 

ambos do CPC, INTIME-SE a parte interpelante para, no prazo de 15 dias, 

apresentar sua réplica, mormente porque a parte interpelada informa a 

quitação do valor convencionado entre as partes, conforme escritura de 

compra e venda de fls. 08/09, bem como defende que a transferência do 

imóvel em questão se deu na constância do casamento da interpelada com 

sua inequívoca ciência (fl. 09).

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 333921 Nr: 2640-27.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR - SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 29, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, recolher as custas de distribuição e contadoria devidas, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334006 Nr: 2662-85.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR 

a exclusão, por ora, por parte da parte demandada, do desconto realizado 

no benefício previdenciário da parte autora, a abstenção de efetuar 

qualquer transação bancária em nome da parte autora e a proibição de 

promover a inclusão dos dados da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito por conta do débito discutido em Juízo, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.560,00.OFICIE-SE ao 

INSS para que promova a exclusão do desconto. Dessa feita, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de abril de 2020, às 16h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC. DEFIRO a inversão do ônus da prova, em razão da maior 

comodidade para a parte demandada produzir a prova reclamada nos 

autos, demonstrando-se a hipossuficiência técnica e econômica da parte 

autora, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC.CONCEDO os benefícios da 
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justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência.Por fim, considerando que a parte autora é 

maior de 60 (sessenta) anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste 

feito em relação aos demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), DEVENDO, outrossim, ser anotada, em 

letras garrafais, tanto na capa dos autos como no registro, a expressão 

“PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE TRATAR DE IDOSO”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7934 Nr: 408-77.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYTOS ASSESSORIA EM TEC AGRONOMICA 

LTDA, MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA FARIAS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT, LEÔNIDAS 

CARGNIN QUATRIN - OAB:22284/O, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109268 Nr: 7905-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDO BERTO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Anoreg, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 No entanto, restou infrutífera a aludida pesquisa.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109317 Nr: 7951-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT & PIM LTDA -ME, MANOEL BETT NETO, 

VALÉRIA CANDIDO DA SILVA, SANDRA APARECIDA PIN ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17056, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

AGUARDE-SE o trânsito em julgado do recurso interposto.

Uma vez certificado, JUNTE-SE cópia das decisões lá prolatadas e que 

não conste dos vertentes autos, além da aludida certidão de trânsito em 

julgado, se for o caso.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito para o andamento do feito.

Nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334011 Nr: 2670-62.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GABRIEL CHEMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável da parte demandada, na forma do artigo 

319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334101 Nr: 2754-63.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MASSAYOSHI KUWADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 42, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, recolher as custas de distribuição e contadoria devidas, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334305 Nr: 2870-69.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDA DE FATIMA CORREA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO SPINELLI VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:13900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição inicial fora instruída com cópia do título de crédito, o que não se 

mostra possível a exemplo do seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM A CÓPIA 

AUTENTICADA DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

JUNTADA DO ORIGINAL. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

PRECEDENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. 

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO. 

DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70070884572, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita 

Krieger Martins, Julgado em 10/11/2016) (negrito nosso)

A ideia é que o original do título de crédito fique incrustado nos autos em 

face da sua cartularidade e inerente circularidade.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) 

juntar o título de crédito original, bem como (b) indicar o seu endereço 
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eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334306 Nr: 2872-39.2020.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDA DE FATIMA CORREA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO SPINELLI VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, 

oportunidade em que deverá se manifestar sobre a possibilidade, na ação 

monitória, de cumulação de pedidos, já que pede a expedição de mandado 

de pagamento e para execução de obrigação de fazer.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 332166 Nr: 1497-03.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY REDEZ JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINA DOLORES RODRIGUES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 20 determinou a intimação da parte autora para indicar a 

sua profissão e o endereço eletrônico das partes, bem como para 

colacionar aos autos a procuração “ad judicia” outorgada à digna 

advogada subscritora da exordial. No entanto, a petição de fl. 22 passa ao 

largo de qualquer indicação/justificativa no que se refere à profissão da 

parte autora e ao endereço eletrônico das partes.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 

15 dias, indicar sua profissão e o endereço eletrônico das partes, na 

forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334004 Nr: 2658-48.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR 

a exclusão, por ora, por parte da parte demandada, do desconto realizado 

no benefício previdenciário da parte autora, a abstenção de efetuar 

qualquer transação bancária em nome da parte autora e a proibição de 

promover a inclusão dos dados da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito por conta do débito discutido em Juízo, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.560,00.OFICIE-SE ao 

INSS para que promova a exclusão do desconto. Dessa feita, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de abril de 2020, às 16h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC. DEFIRO a inversão do ônus da prova, em razão da maior 

comodidade para a parte demandada produzir a prova reclamada nos 

autos, demonstrando-se a hipossuficiência técnica e econômica da parte 

autora, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC.CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência.Por fim, considerando que a parte autora é 

maior de 60 (sessenta) anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste 

feito em relação aos demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), DEVENDO, outrossim, ser anotada, em 

letras garrafais, tanto na capa dos autos como no registro, a expressão 

“PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE TRATAR DE IDOSO”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328958 Nr: 25487-57.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIRA VALERIANA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DA SILVA, GUSTAVO 

DELGADO SILVA, RENAN MILLER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO LOIOLA DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 26.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. AGUARDE-SE a juntada do aviso de recebimento. Após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203357 Nr: 17386-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTONIO MISSIO, VERÔNICA 

PAGNO MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 (...) Honorários advocatícios conforme acordados. Custas conforme 

sentença/acórdão prolatado nos autos.P.I.C.Considerando a sentença de 

fls. 258/266 e o acórdão de fls. 328/333, como a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, será expedida certidão de crédito contra o 

Estado para o perito, conforme já constou das decisões de fls. 

168/168-verso e de fls. 185/186.No ponto, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, que fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, nos termos do disposto no art. 95, 

§ 3º, II, do CPC.Ou seja: nos termos do artigo 1º da mencionada 

Resolução, “os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de 

responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados 

na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 

3º, II, do Código de Processo Civil”.Todavia, o § 4º do art. 2º da aludida 

Resolução prevê, ainda, que “o juiz, ao fixar os honorários, poderá 

ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de 

forma fundamentada”.Bem por isso, os honorários periciais deverão ser 

fixados no patamar máximo permitido na Resolução n. 232/2016 do CNJ. 

Afinal, se não aplicado no máximo, como permite o artigo 2º, § 4º, da 

aludida Resolução, haverá uma significativa discrepância com os valores 

praticados no mercado, sendo certo que não é objetivo da norma obstar 

que o profissional seja remunerado condignamente, bem como prejudicar a 

realização da perícia, pois, se não utilizado tal parâmetro, haveria 

dificuldade em localizar profissional com interesse no trabalho. Aliás, 

mesmo no máximo, se depara, ainda, com discrepância.Posto isso, FIXO 

os honorários periciais em R$ 1.850,00, conforme o artigo 2º, § 4º, da 

Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ.EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão de crédito.COMUNIQUE-SE ao perito. Após o trânsito 

em julgado, cumprida a diligência anterior, AO ARQUIVO com as 
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anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208621 Nr: 911-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287030 Nr: 14782-34.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARTINS, LIA ZEITOUN PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO VEIGA, CLODOALDO APARECIDO 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, VANIA MARTINS - OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 170/170-verso, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 31 de março de 2020, às 15h00min, a ser conduzida 

por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, incisos V e VIII, do CPC.

INTIMEM-SE as partes por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294054 Nr: 20174-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 117/130 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 309203 Nr: 10109-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 Vistos. CONCLUSOS para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 310818 Nr: 11415-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO MOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VITORINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, CITE-SE por edital o 

demandado Antonio Vitorino de Souza, sendo que, desde já, NOMEIO 

curadora especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313613 Nr: 13559-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP TANGARA - CENTRO ODONTOLOGICO 

DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORRÊA DA 

COSTA - OAB:14506

 Vistos. SAI a parte demandada intimada para manifestar, no prazo de 15 

dias, sobre a petição e documentos de fls. 124/126. AGUARDE-SE a 

devolução da carta precatória de oitiva de Ramiro Murad Saad Neto. Após 

o que, INTIMEM-SE as partes para apresentarem as RAZÕES FINAIS no 

prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o contido às fls. 246/247, OFICIEM-SE às empresas ali 

indicadas, para que bloqueie eventual valor em nome da parte executada 

até a quantia que impulsiona a vertente execução, consignando o prazo 

de 15 dias para a resposta às missivas, haja vista que, “a priori”, a 

diligência realizada pelo sistema “Bacenjud” não abrange as aludidas 

empresas.

Se positiva a diligência, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Se negativa, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111139 Nr: 1379-13.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DUTRA PIETRZACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$367,05REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114569 Nr: 4749-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIAGRÃOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS, MAURO ELGER, MAURO ELGER, HEDER ALVES PORTELA, 

GUSTAVO GARCES ELGER, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA 

COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 Vistos. (...) Pois bem. De início, considerando o disposto no artigo 854, § 

5º, do CPC, CONVERTO o bloqueio de fls. 639/640 em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão 

do bloqueio em penhora. (...) Passo seguinte, considerando que o valor 

bloqueado fora apenas parcial, foram procedidas pesquisas, como 

requerido, no sistema Infojud, conforme documentos a seguir juntados, 

com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. Logo, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os 

documentos em questão, pugnando o que entender de direito para o 

andamento da vertente demanda. Por fim, CUMPRA-SE integralmente o ato 

judicial de fls. 637/637-verso, mormente no que se refere à expedição da 

certidão. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115834 Nr: 5911-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos. De início, não há que se falar em preclusão, uma vez que a 

alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural é questão de 

ordem pública e, inclusive, pode ser conhecida de ofício pelo Juízo. Nesse 

sentido: (...) Logo, INDEFIRO o pleito em questão. Passo seguinte, com o 

objetivo de aferir a alegação de impenhorabilidade, determino as seguintes 

providências: I-) EXPEÇA-SE mandado de constatação para que o Sr. 

Oficial de Justiça se dirija até a propriedade rural penhorada, a fim de 

constatar: (a) qual a forma de exploração da área; (b) se a área em 

questão é explorada somente pela entidade familiar; (c) se negativo, a 

existência de empregados remunerados; (d) se positivo, quem são os 

membros que efetivamente desempenham suas funções na aludida área e 

(e) se a entidade familiar reside na área em questão. II-) No mais, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, apresentar as 03 

últimas declarações de imposto de renda em seu nome. III-) Nessa mesma 

linha de ideias, OFICIE-SE ao Ministério do Trabalho e Emprego para que, 

no prazo de 15 dias, informe se há funcionários registrados em nome dos 

executados. Para tanto, o aludido ofício deverá indicar o CPF dos 

executados. Cumpridas as diligências anteriores, com a juntada das 

respostas e documentos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre os documentos juntados. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123872 Nr: 2898-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAULO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

Considerando a anuência expressa de ambas as partes, HOMOLOGO o 

cálculo judicial de fls. 563/565.

No mais, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial, 

dispensável a intimação da parte executada para promover o pagamento 

espontâneo da dívida.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, mormente para indicar 

expressamente as diligências que pretende sejam efetivadas, uma vez 

que não se depara com qualquer requerimento expresso.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 5178-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIO PIRES RIBEIRO, TEREZINHA DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEIKICHI YONEGURA, ESPOLIO 

DE YOSSIKO SIGUEOKA YONEGURA, JULIA NAOMI TAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da petição de fl. 236, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte autora pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127509 Nr: 6426-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISE CASSEMIRO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO QUADRI - L. C. QUADRI TRANS ROD, 

RODOLFO MARTINS DE OLIVEIRA, COMPANHIA MARITIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCE JANE DE OLIVEIRA SESTARI - OAB:4394A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT 16.943-A, ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - 

OAB:PR 35570, SALETE ZANON PERIN - OAB:33638/PR

 Certifico que diante da juntada das petições da parte requerida Sompo 

Seguros S/A (Marítima Seguros S/A)às fls. 391/417 e de fls. 419/427 

(Impugnação ao Cumprimento de Sentença), e de acordo com os artigos 

9º e 10 do CPC, remeto os aotuso ao setor de matéria para imprensa, a fim 

de intimar o advogado da parte autora para exercer o seu direito ao 

contraditório, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127509 Nr: 6426-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISE CASSEMIRO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO QUADRI - L. C. QUADRI TRANS ROD, 

RODOLFO MARTINS DE OLIVEIRA, COMPANHIA MARITIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCE JANE DE OLIVEIRA SESTARI - OAB:4394A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT 16.943-A, ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - 

OAB:PR 35570, SALETE ZANON PERIN - OAB:33638/PR

 Certifico que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor de matéria 

para imprensa, a fim de intimar o advogado da parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover a atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios fixados, assim como da multa, se ainda não 

incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à 

secretaria de vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do 

artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, 

ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Vistos.

COMPREMAC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM COMPRESSORES LTDA. 

ingressou com a presente demanda em face de NAREZZI ENGENHARIA 

LTDA., ambos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente, por 

meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o 

andamento do feito, contudo, quedou-se inerte (fl. 321).

Intimada pessoalmente e pelo digno advogado para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl. 322), o prazo para manifestação da parte 

exequente transcorreu “in albis” (fl. 324), bem como o aviso de 

recebimento da correspondência constou a informação de que 

“mudou-se” (fl. 326).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do cpc, é incumbência da 

parte exequente manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CUSTAS conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156347 Nr: 4961-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ZOBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAVORITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos.

CARLOS ZOBERTO DA SILVA ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de A FAVORITA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 162.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS, se houver, nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos 

autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107610 Nr: 6292-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E CULTURA 

ATEC, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO, Geórgia Malossi Queiroz, 

DIEGO VINICIUS BERIGO, ADRIELLI SOMMER DALLABONA, ISABELA 

ROSA, YARA CAVALARI DE MORAIS, DIEGO HERIBERTH LADEIA 

TRETTEL, FELIPE CORREA DE MELO, LUCAS RODER DE PAULA, ANA 

PAULA GEROLIM SALVADOR, LUIS ANTONIO SOARES PIRES FILHO, 

ISAAC LIRA LOPES, CAROLINNE VERONICA DI DOMENICO GONÇALVES, 

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA, CAMILA AYUME AMANO 

CAVALARI, RAFAEL ROHENKOHL SILVA, JULIA CIANTELLI DAHER, 

ISABELA DA SILVA YGULA, JETRO GLUACUS DEMAMAN SGUAREZI, 

MATHEUS SILVA KOIKE, BARBARA DE SOUZA MOREIRA, GIOVANI 

SOMMER DALLABONA, JULIANA BAMBINI MANDOLA, YASMIM BIBIANO 

RODRIGUES SANCHES, FABIO VALERIO LAURITO, FERNANDA MUNDO 

MAURO SEMCHECHEN, RAFAEL LUIZ LADEIA SILVA, BIANCA CRESTANI, 

NATHALIA LACERDA BONACCORDI, VANIA MARCI DE CARVALHO 

CHAVES, CAMILA THUANA BRUNETTA COLLA, LUIS EDUARDO 

VARASCHIN BARBOSA, LOWESLAINE BRUNA MENDES, DANIELE 

HELOISA SOUZA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 
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inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, todos os veículos 

encontrados possuem anotação de restrição judicial, de modo que 

possuem preferência, na expropriação, para outra execução.

 Do mesmo modo, alguns veículos possuem, ainda, o registro de alienação 

fiduciária que, por sua vez, impedem que a penhora recaia sobre os 

aludidos veículos. Afinal, por tal garantia, os veículos em questão não 

pertencem à parte executada.

 É preciso dizer que, diante da enorme quantidade de veículos 

encontrados, deixei de promover a impressão do detalhamento dos 

aludidos veículos, porém, caso a parte exequente pretenda a exibição das 

aludidas informações bastará indicar expressamente a(s) placa(s) do(s) 

veículo(s) que pretende(m) seja(m) exibida(s) as informações em foco.

 Depois, a pesquisa Infojud restou infrutífera.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181622 Nr: 23725-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CARNEIRO MOTA, DANIELLE VIEZZER MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA, 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JOSÉ EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/PB 14.352

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

No mais, a parte demandada fora condenada, solidariamente, ao 

pagamento das despesas (fls. 368/378 e fls. 433/437), nas quais se 

incluem, logicamente, os honorários periciais, devidamente homologados 

às fls. 195/196-verso. Logo, INTIME-SE o perito nomeado para, também no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187763 Nr: 4812-15.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT: 15600

 Vistos.

NAYA DO COUTO ingressou com a vertente demanda em face de 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento 

espontâneo da quantia executada (fls. 372-verso/373).

O alvará fora expedido em favor da parte exequente à fl. 376.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS, se houver, nos termos do sentença/acórdão prolatada(o) nos 

autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16457 Nr: 2743-98.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, PASQUINA 

DONIDA CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$1.138,68REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$14,80 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16639 Nr: 3023-69.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN, 

ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, VALTER CAETANO LOCATELLI, 

PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, LUCAS 

VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

SUSPENDO o cumprimento da vertente demanda no que tange ao valor 

perseguido em desfavor do executado Valter Caetano Locatelli, na forma 

da decisão de fls. 1.802/1.803.

AGUARDE-SE o julgamento do agravo de instrumento.

No mais, quanto ao débito perseguido em desfavor do espólio de 

Conceição Brum Moulin e de Renato da Silva Moulin, CERTIFIQUE a 

Secretaria de Vara se os executados, intimados por meio da certidão de 

fls. 1.767, manifestaram nos autos.

 Tendo em conta o montante apontado pelo Banco do Brasil S/A, e para 

evitar qualquer nesga de nulidade, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para que, no prazo de 15 dias, informe se o cálculo de fls. 

1636-verso/1.638-verso seguiu os comandos de fls. 1.622/1.624-verso e, 

caso não tenha, aponte o valor correto.
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Caso o prazo para a manifestação da parte executada tenha transcorrido 

“in albis” e não haja qualquer apontamento de equívoco pela Contadoria 

Judicial, desde já, HOMOLOGO o cálculo da dívida aportado às fls. 

1.636-verso/1.638-verso.

Nessa hipótese, CUMPRA-SE o “decisum” de fls. 1.622/1.624-verso, 

mormente no que se refere ao item “5” e seguintes, na dívida que se 

refere ao espólio de Conceição Brum Moulin e de Renato da Silva Moulin.

Se, por outro lado, a Contadoria Judicial apontar valor diverso, INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o cálculo, 

valendo o silêncio como concordância.

 Ademais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se os aludidos executados 

(espólio de Conceição Brum Moulin e de Renato da Silva Moulin), intimados 

nos termos do ato judicial de fls. 1.654/1.654-verso (fl. 1.752), 

manifestaram nos autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, sopesando os critérios já acenados, verifico que a 

verba honorária pleiteada atende ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho 

a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo dos profissionais em questão. 

De outro norte, as condições financeiras da parte exequente não 

evidenciam a impossibilidade de arcar com os honorários no importe 

apresentado. Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão, de modo que 

HOMOLOGO os honorários periciais de fls. 232/235. Logo, CUMPRAM-SE 

os termos da decisão de fls. 228/229-verso. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57427 Nr: 6889-12.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTUOL, ZAQUEU 

CESARIO VAZ, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, ENY BITTENCOURT - OAB:29.442-BA, KATIA CLEIA 

RIEGER BIAZUS - OAB:38401/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8506-A OAB/MT, PAULO ROBERTO CORREA - OAB:12891/PR

 (...) Posto isso, INTIMEM-SE os dignos advogados subscritores da avença 

para que, no prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste 

a chancela original dos dignos advogados. No mais, INTIMEM-SE os dignos 

advogados dos demais demandados (Transportes Bertuol e Zaqueu 

Cesário Vaz) para, no prazo de 05 dias, manifestarem acerca do acordo 

apresentado às fls. 517/518, como lá requerido, valendo o silêncio como 

concordância à sua homologação ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62238 Nr: 3776-16.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIANI FRARE E CIA LTDA, CLAITON 

CRISTIANO FRARE, EMIO AGOSTINHO FRARE, MARTA IRANI ADRIANI 

FRARE, VANIA DE FATIMA MURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, indicar expressamente bens 

passíveis de penhora.De toda sorte, caso transcorra "in albis" o prazo 

assinalado ou a parte exequente apresente novo pedido de pesquisa 

"Bacenjud", "Renajud" ou "Infojud", considerando as inúmeras tentativas já 

realizadas, bem como que, ao que parece, se trata de execução 

frustrada, tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual 

manifestação da parte exequente.Caso a parte localize patrimônio, que 

reaviva a vertente execução, bastará apresentar o correlato 

requerimento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela 

prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e seguintes, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104 Nr: 163-08.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES FARTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI, DIRCE MARIA LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CESAR HINTZ - 

OAB:4.379-A / MT, ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - OAB:4.383-B 

OAB/MT, RENATO SERPA SILVÉRIO - OAB:4.386-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$398,18REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00 REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$14,80 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2767 Nr: 808-28.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA CLARA REPRESENTAÇÃO E 

COMERCIAL LTDA, HIDEO TANAKA, HITOMI UMAKOSHI TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 474, tendo em conta que se trata de título 

executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, 

aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4554 Nr: 1202-06.1996.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA TEIXEIRA LOPES, DONIZETE CARLOS 

ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4790 Nr: 323-96.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FAUSTO EUGENIO MASSON, FAUSTO 

ANGELO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 (...) Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado. Se o prazo 

transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta bancária 

estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se 

verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado. No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

com o decote dos valores já levantados em seu favor. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5648 Nr: 1-50.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar Corrêa de Morais 

Junior - OAB:23343/O, LUIZ EDUARDO PIROSELI - OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Vistos.

Primeiramente, em análise aos autos, é possível verificar que pende de 

cumprimento a carta precatória distribuída ao Juízo deprecado da Comarca 

de Itaubá/MT.

Logo, REITERE-SE o ofício de fl. 356, solicitando informações acerca do 

cumprimento da aludida missiva, consignando que se trata de missiva 

encaminhada àquele Juízo nos idos de 2012.

Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6019 Nr: 790-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI, LAUCIR JOSÉ FACCIO, 

EVANISE LÍRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da determinação contido no ato judicial de fl. 429, manifestou a 

parte exequente às fls. 431/432, promovendo, ainda, a juntada de cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis penhorados.

Pois bem.

De início, não há nos vertentes autos qualquer documento capaz de 

comprovar que os imóveis não foram alienados nos Autos n. 

009/1.04.0002982-5 em trâmite na Segunda Vara Cível de Carazinho/RS.

Logo, a Secretaria de Vara deverá, por meio de contato telefônico, buscar 

informações acerca da alienação positiva ou negativa dos imóveis aqui 

penhorados, naqueles autos (Autos n. 009/1.04.0002982-5), de sorte que, 

se negativa, indagar o porquê, mormente a existência de causa impeditiva, 

de tudo certificado.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca do conteúdo da certidão, pugnando o que entender de direito para 

o andamento do feito, oportunidade em que deverá, ainda, manifestar 

expressamente se mantém interesse na execução, neste feito, dos atos 

expropriatórios, uma vez que os aludidos imóveis estariam sendo 

expropriados em outra demanda.

Afinal, diante do cenário acima delineado, abrem-se as portas para que a 

parte exequente, caso queira, na forma dos artigos 908 e 909, ambos do 

CPC, em concurso singular de credores, formule pleito de quitação da 

dívida nos autos em que se dará a expropriação do imóvel, para que, 

sopesando as ordens de preferência, seja aferida a viabilidade da sua 

pretensão.

Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Havendo a pluralidade de credores ou exequentes, o art. 908, § 1°, do 

Novo CPC prevê que o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante 

a ordem das respectivas preferências. Nesse caso será instaurado no 

processo um incidente processual chamado “concurso singular de 

credores”, que não se confunde com o concurso universal, reservado 

para a execução contra devedor insolvente." (Neves, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora 

JusPODIVM, 2016. pp. 2.177/2.178)

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 324245 Nr: 22024-10.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAS, DGS, SS, TAGS, AAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes se compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 54/58.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado:

I - Expeça-se o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento dos menores 

Debora Grazielly Sonoda e Jonas Akira Sonoda, o nome do genitor, Rafael 
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Gonçalves Sonoda e os Avós Paternos Sérgio Sonoda e Ângela Anita 

Gonçalves Sonoda, sendo que as crianças passarão a se chamar Debora 

Grazielly Gonçalves Sonoda e Jonas Akira Gonçalves Sonoda.

II - Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL autorizando os requerentes Ângela 

Anita Gonçalves Sonoda e Sérgio Sonoda a requererem junto aos órgãos 

competentes a expedição de Passaporte e Visto dos menores Debora 

Grazielly Gonçalves Sonoda e Jonas Akira Gonçalves Sonoda.

III - Expeça-se o competente termo de guarda unilateral.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 9329-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, defiro parcialmente o petitório de fls. 175/181, para 

tanto:01. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação de fls. 166/167, celebrada nestes autos.Todavia, CONDICIONO 

a homologação da partilha e consequente expedição do formal à 

apresentação dos documentos relacionados à fl. 109 bem como das 

últimas declarações com a partilha amigável, relacionando os bens e 

dívidas do espólio, atribuindo valores atualizados, para fins de partilha com 

o respectivo quinhão de cada herdeiro;02. EXPEÇA-SE o Alvará Judicial 

autorizando o inventariante a realizar a venda do veículo ford/fiesta placa 

NPJ 4394/MT, conforme requerido, devendo, para tanto, os valores obtidos 

com a venda serem depositados em conta judicial vinculada ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.03. PROCEDA-SE com o necessário para que 

seja efetivada transferência da conta judicial vinculada a este feito, da 

quantia de R$ 134.981,72 (cento e trinta e quatro mil novecentos e oitenta 

e um reais e setenta e dois centavos) a ser depositada na conta bancária 

indicada à fl. 181;04. PROCEDA-SE com a inclusão da herdeira Raquel 

Maria Morandin de Lima na capa dos autos e demais registros 

necessários, bem como de sua patrona Dra. Emanuel Martins de Quadro 

Abreu, para que passe a ser intimada de todos os atos e decisões 

proferidos nestes autos;05. Após cumpridas as determinações acima, 

aguarde-se o decurso do prazo da suspensão, conforme decisão de fl. 

165.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 314111 Nr: 13966-18.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

16/06/2020, às 16h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327235 Nr: 24215-28.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 27/30, que designo o dia 

06/04/2020 às 13h30min, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Juliana Suzi Labadessa

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234625 Nr: 495-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAG, KMAG, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES F. 

NOGUEIRA - OAB:19233 OAB/MT, LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE 

LIMA - OAB:13.988, LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - 

OAB:18718/O

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$842,31REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301085 Nr: 2226-63.2019.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILHO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDI DAYNNE LOPES, DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TRAJANO DA SILVA - 

OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26, que designo o dia 
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11/05/2020 às 13h30min, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara Cível, situada na 

Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na 

cidade de Tangará da Serra/MT.

Juliana Suzi Labadessa

Estagiária

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 8830-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSBB, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLORISVALDO BARBOSA DOS 

SANTOS, Cpf: 02344886117, Rg: 1604125-9, Filiação: Marlene Regina 

Barbosa e Vidalvino Carlos dos Santos, data de nascimento: 15/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao Ministério Público.Por fim, 

PROCEDA ainda o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimentode 

eventualmandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.Após 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcela de Souza 

Garcia Sguarezi, digitei.

Tangará da Serra, 16 de outubro de 2019

Marcos Ediones Bertholdi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211415 Nr: 3161-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434/PR, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Agricase - Equipamento Agrícolas Ltda interpôs perante 

este Juízo Execução de Título Extrajudicial em face de Agriserra Peças e 

Implementos Ltda ME alegando que é credora da executada da quantia 

nominal de R$19.816,64 representada por duplicatas. O débito atualizado 

até a data de 01/12/2015 atinge o valor de R$30.003,64. Portanto requer: 

a) expedição de mandado de citação para que pague em 03 dias, o valor 

de R$30.003,64, acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, 

correção monetária, custas e despesas processuais e de protesto, 

honorários advocatícios fixados e demais cominações legais, sob pena de 

não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal e acessórios. Intimando-o ainda, para que no 

prazo de 15 dias oferecer embargos; b) que determine o depósito em 

poder do depositário público se móveis os bens penhorados, e 

fornecimento de certidão de inteiro teor do ato de penhora para que a 

exequente promova o registro junto ao cartório de registro de imóveis se 

estes forem; c) não sendo encontrada a executada, requer o arresto do 

bens; d) que seja concedido ao meirinho os benefícios do art. 172 e 

parágrafos do CPC. Dá-se à causa o valor de R$30.003,64 (trinta mil e três 

reais e sessenta e quatro centavos).

 - Custas Processuais: R$ 676,89 - Valor Total: R$ 35.680,53 - Valor 

Atualizado: R$ 30.003,64 - Valor Honorários: R$ 5.000,00

Despacho/Decisão: Autos nº: 211415.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as tentativas de intimação da parte Executada restaram todas 

infrutíferas, mesmo após busca de endereço junto ao sistema BACENJUD, 

além de expedição de Cartas Precatórias e Carta AR.Desse modo, 

entendo que já restaram esgotadas as tentativas de intimação pessoal da 

parte Executada, razão pela qual determino sua intimação por edital, pelo 

prazo de 30 dias, advertindo-a que caso sejam revel, ser-lhe-ão 

nomeados curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não existem os 

sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, 

determino a publicação do edital de intimação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo 

legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 

2020.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Tangará da Serra, 27 de fevereiro de 2020

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 333659 Nr: 2457-56.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 333659.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte requerida, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 05).

Por outro lado, há receio de que a parte requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 
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ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra- MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 333884 Nr: 2618-66.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COSTA BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 333884.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte requerida, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 06).

Por outro lado, há receio de que a parte requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra- MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 333367 Nr: 2284-32.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTO CORREIA DE LIMA, EDILAYNE SOARES DA 

SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 333367.

Vistos,

Trata-se de ação de restituição de valores c/c pedido de indenização por 

danos materiais e morais ajuizada por Adeilto Correia de Lima e Edilayne 

Soares da Silva Lima em desfavor de Banco do Brasil S/A e Estado de 

Mato Groso, ambos qualificadas nos autos.

Tendo em vista que uma das partes requeridas Estado de Mato Grosso é 

pessoa jurídica de direito público, a presente ação deve ser processada e 

julgada pela 4ª Vara Cível desta Comarca, nos termos da Resolução nº 

01/2020/OE.

Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar a presente demanda e, declino a competência para o juízo da 4ª 

Vara Cível desta Comarca.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Enviem os autos ao Cartório Distribuidor para a distribuição à vara 

competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 333765 Nr: 2517-29.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 333765

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 333880 Nr: 2617-81.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSIA MONTIERO SERTAO SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 333880.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de abril de 2020, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334565 Nr: 3038-71.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARQUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZENILDO FREIRE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334565.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 16h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334012 Nr: 2672-32.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUELENE DELGADO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334012.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de abril de 2020, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334032 Nr: 2697-45.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334032.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Desse modo, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de abril de 2020, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Quanto ao pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

formulado pela parte Requerente, verifico que a relação estabelecida entre 

as partes se revela como de consumo, uma vez que as partes se 

enquadram respectivamente na qualidade de consumidor e fornecedor 

previsto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

 Desse modo, defiro o pedido da parte Requerente para aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor.

 Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos 

assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso 

e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, desde 

que presentes os requisitos.

Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma 

automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 Diante dos documentos já juntados aos autos, entendo que não há 

necessidade de inversão do ônus da prova, eis que não está 

demonstrada a impossibilidade ou dificuldade da Requerente em produzir 

as provas necessárias ao caso em tela.

Por essas razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334008 Nr: 2665-40.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERRAZ BERBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA APARECIDA DA SILVA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 334008.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de abril de 2020, às 13h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315444 Nr: 15099-95.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO VIEIRA CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 40, 

que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI da CNGCJ e 

Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 7.4.1, primeira parte, impulsiono os 

presentes autos, a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de cinco dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324218 Nr: 21990-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO UEBEL, JDC.COMODORO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, FELIX 

UMBERTO SIMONETTI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os autos e 

intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328088 Nr: 24876-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora, para no prazo de cinco dias, 

comprovar os pagamentos do parcelamento das custas processuais 

referente aos meses de fevereiro e março de 2020, sob pena de extinção 

dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234983 Nr: 1065-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, NASIELI DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$398,18REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$443,59 REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281984 Nr: 10618-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 136, 

que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI da CNGCJ e 

Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 7.4.1, primeira parte, impulsiono os 

presentes autos, a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de cinco dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307674 Nr: 8904-94.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO OSÓRIO TELES - 

OAB:35807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze 

reais e trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309354 Nr: 10259-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALY LINE FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO COUTO BERNARDES - 

OAB:OAB/MG 63.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 714,36 (setecentos e quatorze 

reais e trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128187 Nr: 7086-25.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 843/844 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 
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requerido para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 594-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINO ANUNCIAÇAO RODRIGUES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº: 141263.

 Vistos,

 Com razão o peticionário de fls. 291, uma vez que a sentença de fls. 

103/105 realmente reconheceu que a parte requerida estava sob o pálio 

da gratuidade de justiça, devendo o acordo de fls. 289 ser compreendido 

da seguinte forma: havendo custas, estas ficam a cargo da parte 

requerida/executada.

 Neste caso, como não há custas em razão da decisão de fls. 103/105, já 

que revogada não foi, deve o feito ser arquivado sem anotação de débito 

em relação ao executado.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13388 Nr: 2400-39.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente 

à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça ARASH 

KAFFASHI, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25153 Nr: 1103-55.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR, JOSE BERILO DOS SANTOS, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Certifco que, tendo em vista a carta precatória ter retornado com 

diligência infrutífera, intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002639-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ELOISA GONCALVES ACUNA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1002639-59.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: GISLAINE ELOISA GONCALVES ACUNA IMPETRADO: 

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Gislaine Eloisa Gonçalves Acuna em face de ato 

supostamente ilegal praticado por Dienefer Jaqueline Magalhães Feix, na 

qualidade de Secretária Municipal de Saúde. Narra a Inicial que a 

impetrante é servidora municipal desde 01/12/2011 e é efetivada no cargo 

de psicóloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Afirma que teria 

direito a Licença Prêmio, conforme estabelece o art. 102 da Lei 

Complementar nº 06/94. Aduziu que realizou o requerimento de gozo de 

licença prêmio referente ao período aquisitivo do quinquênio 2011/2016. 

No entanto, afirma que após Análise Técnica realizada pela assessoria 

jurídica do município, a impetrante foi surpreendida com a decisão 

proferida a qual afirmou que “a servidora não possui licença prêmio a 

usufruir”, fundamentando tal decisão pelo fato da Impetrante ter 

apresentado atestados médico no período aquisitivo da referida licença. 

Assim, sob o fundamento de ilegalidade da declaração negativa quanto à 

integralização dos requisitos para usufruto da licença-prêmio, em razão do 

afastamento para tratamento por motivos de saúde, requer provimento 

judicial liminar para que seja reconhecido o direito ao usufruto da 

licença-prêmio do quinquênio 2011/2016. A Inicial foi recebida em 14 de 

novembro de 2019, ocasião em que a liminar foi deferida. Devidamente 

notificada, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela vinculadas 

comunicaram o cumprimento da liminar deferida. Pleitearam a extinção da 

ação eis que o objeto da mesma teria se esvaído. No mérito pela 

denegação da ordem, tendo em vista ainda que, a Impetrante, tem 

registros acima do limite de três dias por mês, por afastamento para 

tratamento de saúde, ultrapassando o limite de três dias por mês, 

conforme preceitua o art. 119, XVIII da Lei Complementar 006/1994. Por 

fim, o Ministério Público Estadual, no presente caso concreto, manifesta 

pelo Deferimento da Segurança à Impetrante, uma vez que há direito 

líquido e certo quanto ao direito à licença-prêmio, visto que as licenças 

ocorrem de modo devido pelas leis municipais, consideradas como efetivo 

exercício. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Ninna de Almeida a em que pretende o 

reconhecimento do direito ao gozo de licença prêmio pendente, que foram 

negadas pela municipalidade. Extrai-se do dispositivo constitucional que o 

mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não 

amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 

de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). Passadas tais considerações, passo a 

análise do mérito. Perscrutando os autos, patente o direito líquido e certo 
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da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado nos 

autos, onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais 

para o gozo de licença prêmio em relação aos quinquênios solicitados. 

Com efeito, denota-se por meio de referida documentação que os 

afastamentos da impetrante se deram para tratamento de sua saúde e 

nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos 

termos da lei complementar nº 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII. Art. 

119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por 

motivo de: VII – licença para tratamento de saúde; XVIII – faltas por motivo 

de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 

03(três) durante o mês; Existindo previsão legal expressa, considera-se 

como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou 

afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo 

referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e 

licença-prêmio. Embora não estivesse prestando serviços à 

Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por 

motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma 

negadas. Ressalto que constam como licenças e não faltas. Por outro 

lado, não se questiona sobre a prerrogativa da Administração Pública 

quanto ao critério de conveniência e oportunidade dos atos praticados na 

condição de administradora de interesses coletivos. Entretanto, pode o 

Judiciário obrigar a Administração Pública em uma obrigação de fazer, sem 

que haja qualquer interferência sua na seara administrativa, diante de um 

direito reconhecidamente certo. Sobre o tema, ensina o administrativista 

José dos Santos Carvalho Filho 1 que: “O que se veda ao Judiciário é a 

aferição dos critérios administrativos (conveniência e oportunidade) 

firmados em conformidade com os parâmetros legais, e isso porque o Juiz 

não é administrador, não exerce basicamente a função administrativa, mas 

sim a jurisdicional. Haveria, sem dúvida, invasão de funções, o que estaria 

vulnerando o princípio da independência dos Poderes (art. 2º, CF)” ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Gislaine Eloisa 

Gonçalves Acuna reconhecendo o direito da impetrante as licenças 

prêmio relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2011/2016. Acolho 

o ingresso no feito do Município de Tangará da Serra. Proceda-se com sua 

inclusão no sistema informatizado. Oficie-se imediatamente a autoridade 

impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra 

- MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. Art. 13º. Concedido o 

mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o 

inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica 

interessada. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. Isento 

de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na 

espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. 

Intime-se e cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2020. 

Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000714-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JOSY APARECIDA FRONHA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1000714-91.2020.8.11.0055 

VISTOS Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 

12.153/2009; sendo este juízo incompetente para o seu processamento 

ante a competência ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

neste sentido: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - VARA DA FAZENDA PÚBLICA - JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - CONEXÃO - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. - O JESP da 

Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de Ação 

Anulatória cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, ainda 

que conexa à Execução Fiscal em tramite na Justiça Comum - Somente a 

competência de natureza relativa pode ser modificada pela conexão ou 

pela continência. (TJ-MG - CC: 10000190433318000 MG, Relator: Alice 

Birchal, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 04/09/2019) 

No caso, o valor da ação não atinge o montante de 60 (sessenta) salários 

mínimos e nem se enquadra nas exceções acima referidas. Assim, declino 

da competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca. Parte autora intimada via DJE. Às baixas 

e anotações devidas. Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de março de 2020 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006622-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE DIAMANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1006622-66.2019.8.11.0055. 

AUTOR(A): DIOCESE DE DIAMANTINO REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias, indicando com objetividade a finalidade 

das mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na 

lide. Após, volte-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de março de 2020. Francisco Ney Gaíva 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181430 Nr: 23523-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23523-05.2014.811.0055 Código: 181430

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.121-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 119/121, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105135 Nr: 3880-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADEMAR DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 4865-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS, CIRINEU 

DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

SIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANA APARECIDA DO 

NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:164.516-SP, FERNANDO LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:16.182-A/MT, VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161223 Nr: 11673-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155786 Nr: 4407-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BERMIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4407-47.2013.811.0055 Código: 155786

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.124-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 119/122, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55035 Nr: 4628-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tendo em vista o adimplemento da obrigação, com os alvarás já 

expedidos, extingo a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, 

do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios pendentes.

Arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

Quanto ao pedido de fl. 225, indefiro-o, vez que a verba honorária que se 

pretende executar foi arbitrada nos embargos à execução de código nº 

200500, no qual deverá ser iniciado o cumprimento da sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 105050 Nr: 3789-78.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA BENICIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Determinada a suspensão dos autos à fl. 155, a fim de que o patrono da 

parte autora, falecida, providenciasse a habilitação dos herdeiros, tem-se 

que o causídico quedou-se inerte.

Destarte, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, determino a intimação do 

espólio, sucessor ou eventual herdeiro no endereço indicado na inicial, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção 

do processo.

Procedida a habilitação, intime-se a parte contrária para manifestação, em 

05 (cinco) dias, na forma do art. 690, caput, do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 105086 Nr: 3859-95.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moyses Santos Durães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Solicito informações mediante convênio BACENJUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107727 Nr: 6428-69.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CELIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a executada manifestou concordância com os cálculos 

apresentados pela parte exequente às fls. 152/161, homologo-o para os 

devidos fins, devendo-se expedir os respectivos RPV’s/precatórios, 

conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 114262 Nr: 4423-40.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência da executada quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 203/2006, homologo-o para os devidos fins, pelo que se 

expeça o devido RPV de acordo com os cálculos lá apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 123886 Nr: 2925-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA SIMONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Deferida a habilitação nos autos em apenso (CI 181840), reautue-se e, em 

seguida, cumpra-se a decisão de fl. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128197 Nr: 7098-39.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERODONTE ALVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em face do exposto, havendo manifestação expressa da parte exequente 

quanto ao desinteresse no prosseguimento da presente demanda, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 131277 Nr: 978-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO FAGUNDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Implantado o benefício, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por 

carga, remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da 

autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134965 Nr: 5101-84.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PIRES GUIMARÃES, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que é devido à autora apenas os honorários advocatícios, 
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conforme cálculo apresentado pela executada às fls. 186/188, com o qual 

a exequente manifestou concordância à fl. 191, expeça-se alvará de 

levantamento do crédito conforme postulado pela parte requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, nada sendo devido a título de retroativo, vez que o benefício 

encontra-se implantado desde a citação, proceda-se o cancelamento do 

precatório expedido à fl. 197, expedindo-se o necessário.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição do alvará dos honorários advocatícios e cancelado o 

precatório do retroativo, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 138784 Nr: 9211-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA AGUIAR DE SOUZA MEDEIROS, ERALDO 

SOUZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 144883 Nr: 4531-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DA MAIA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se a autarquia previdenciária para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implantar o benefício concedido em favor da parte autora, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com a devida comprovação 

nos autos.

Com a comprovação da implantação, intime-se a parte promovente para 

dar regular andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 144955 Nr: 4605-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBDM, ELIANE VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tendo em vista que a sentença de fls. 105/107 deixou de fixar os 

honorários advocatícios, condeno a autarquia previdenciária em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do Novo 

CPC.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial de cumprimento de sentença, devendo apresentar o 

cálculo com o valor dos honorários no percentual fixado nesta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145980 Nr: 5693-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBANA DO NASCIMENTO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

A teor do art. 1.018, §1°, do CPC, MANTENHO, por seus próprios 

fundamentos, a decisão de fl. 133/133v.

Ademais, ante a interposição de agravo de instrumento contra a referida 

decisão, suspendo o trâmite processual até o julgamento do recurso 

interposto. Diante disso, por ora, deixo de determinar a expedição das 

RPVs.

 Intimem-se as partes para juntarem aos autos a decisão do agravo de 

instrumento.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155837 Nr: 4456-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156660 Nr: 5279-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TEREZA CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13326 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da homologação do cálculo à fl. 164, expeça-se os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176012 Nr: 18017-48.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 89/91 transitou em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 181840 Nr: 23942-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DA SILVA 

SIMONATO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA NOGUEIRA, LEONILDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Vistos em regime de exceção.

Certificado o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença proferida 

nestes autos ao cumprimento de sentença em apenso (CI 123886), e, na 

sequência, arquive-se os presentes embargos à execução, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192613 Nr: 8991-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO BISPO DE ASSUNÇÃO, IZABEL DA SILVA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 196853 Nr: 12322-79.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR HIPOLITO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revogo a decisão de fls. 155.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 126/127/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 206870 Nr: 20456-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA IZAURA MINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados às fls. 

296/405.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 6857-36.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILCE CORREA, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 6857-36.2008 (Cód. 108189)

VISTOS, ETC.

Em fls. 264, o requerente vem indicar que até o presente momento não lhe 

foi pago a RPV dos honorários de sucumbência.

Após ser oficiado o setor de precatórios do TJMT, somente foi 

comprovado o pagamento do crédito principal (fls.258), entretanto, não fez 

relação aos honorários.

Assim, determino que oficie-se à Secretaria Auxiliar da Presidência do 

TJMT para que junte nos autos o comprovante da RPV relativa a 

estipêndio.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 162932 Nr: 14715-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. OLIVEIRA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública 

Nacional em face da sentença de fls. 88/89, que extinguiu a execução 

pelo pagamento do débito.

 Assevera que há contradição ao determinar a extinção do feito quando 

foi noticiado o pagamento de apenas uma CDA que instrui a exordial, 

permanecendo exigíveis as demais, bem como houve omissão ao não 

apreciar o pedido sucessivo de suspensão da execução.

Intimada a se manifestar, a parte contrária requereu a rejeição dos 
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aclaratórios.

É a síntese. Decido.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

Quanto ao mérito, assiste razão à embargante.

Isso porque, a exequente informou a quitação de apenas uma CDA, pelo 

que pleiteou a extinção parcial do feito e o prosseguimento quanto às 

demais, não obstante tenha requerido, na sequência, a suspensão da 

execução até ulterior localização de bens ou advento da prescrição 

intercorrente.

Logo, com fulcro no art. 1.022 do CPC, dou provimento aos embargos de 

declaração, para o fim de reconhecer o pagamento anunciado pela 

exequente e, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extinguir parcialmente o 

feito em relação à certidão de dívida ativa n.º 39.091.064-3, bem como 

para deferir suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, anotando-se no 

sistema APOLO o término do prazo.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Permaneçam os autos em arquivo provisório.

PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 317411 Nr: 16771-41.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DE BARROS LIMA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B

 Manifeste-se o Ministério Público acerca da petição de fls. 360, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 253644 Nr: 19716-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S. FERREIRA IND. E COM. DE CONFECÇÃO-ME, 

GILBERTO SIMIL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Preclusa 

as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 234337 Nr: 96-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. (...) Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Com 

efeito, não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição 

da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência pacífica do 

STJ. No mais, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo de 

fls. 17. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196602 Nr: 12132-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DINIZ NETO, SATURNINO 

MASSON, A. I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, OCTAVIO FRANCISCO 

RODRIGUES ALVES - OAB:21202/0, VANESSA LUZIA DOS SANTOS 

MARQUES - OAB:19.913-O

 Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTE a presente ação civil pública em desfavor de Saturnino 

Masson, Ronaldo Pereira Diniz Neto e A. I. Fernandes Serviços de 

Engenharia Eireli, revogando a liminar concedida em fls. 2.046/2.049.Uma 

vez que a parte autora é o Ministério Público, deixo de condenar a 

requerida em honorários advocatícios.Outrossim, determino que se 

proceda ao desbloqueio dos valores constritos, devendo se aguardar o 

prazo recursal (quanto a decisão de desbloqueio) quanto a este item. 

Após, proceda-se com as devidas baixas e liberações.Por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra - MT, 10 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 198831 Nr: 13820-16.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLOM, DIVINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202064 Nr: 16414-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aylton da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 206751 Nr: 20344-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 154.

Expeça-se carta precatória para realização de estudo social do caso, no 

prazo de 30 (trinta)dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294517 Nr: 20621-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESLAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Nos termos da 

legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte apelada, para 

apresentar contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 309385 Nr: 6360-85.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Cível nº 6360-85.2016 cód. 309385VISTOS, ETC.A autarquia ré 

manifestou-se às fls. 119/121 impugnando o perito nomeado nos autos, 

sob alegação de que o mesmo seria parcial, eis que em 100% das 

demandas o profissional conclui pela existência de incapacidade dos 

segurados, destoando dos demais profissionais da região.Defiro o pedido 

de substituição do perito, uma vez que atualmente há outro profissional 

que aceita o encargo. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua 

Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, 

Cuiabá/MT; para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.Assim, o 

profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 108247 Nr: 6940-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARCELOS 

AMORIM, ENILZA NERIS DE AMORIM, ELENICE NERIS DE AMORIM, MARIA 

APARECIDA NERIS DE AMORIM, ANTONIO NIVALDO NERIS DE AMORIM, 

LAURENTINO NERIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Homologado o cálculo à fl. 152, expeça-se o devido RPV.

Com o depósito nos autos, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125940 Nr: 4893-37.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFF, MARIA APARECIDA FERNANDES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para que, querendo, impugnar a contestação de fls. 137/149, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 131221 Nr: 920-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ RAFAEL DE MELO, SEBASTIANA 

MARIANO DE MELO, ANDREIA MARTINS DE MELO, RAFAEL MARIANO DE 

MELO, ADRIANA MARIANA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o pedido retro, de modo que determino a intimação do perito judicial 

para que responda aos quesitos formulados de forma indireta, conforme já 

determinado à fl. 162.

Designada data da perícia, dê-se ciência às partes, que poderão 

comparecer à realização do ato, inclusive apresentando exames para 

subsidiar as respostas do "expert".

Com o aporte do laudo, vista às partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 132549 Nr: 2413-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO, 

MARIA LUZIA DE JESUS SANTOS, TDSS, CDSS, CDSS, JOELMA 

GONÇALVES DA SILVA, JOEL GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ BENTO DA 

SILVA, JOSIVAN GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 
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OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da homologação do acordo às fls. 167/168, expeça-se os 

respectivos RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137043 Nr: 7347-53.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANINHA FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Determinada a suspensão dos autos, a fim de que o patrono da parte 

autora, falecida, providenciasse a habilitação dos herdeiros, tem-se que o 

causídico quedou-se inerte.

Destarte, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, determino a intimação do 

espólio, sucessor ou eventual herdeiro no endereço indicado na inicial, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção 

do processo.

Procedida a habilitação, intime-se a parte contrária para manifestação, em 

05 (cinco) dias, na forma do art. 690, caput, do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 8111-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139009 Nr: 9454-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SOARES DA SILVA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência do exequente quanto ao cálculo apresentado pela 

executada às fls. 231/233, homologo-o para os devidos fins, pelo que se 

expeça o devido RPV de acordo com os cálculos lá apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139179 Nr: 9638-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, GRAFICA E 

EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, 

THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho proferido no dia 06/03/2020, 

intimo o advogado THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAM/MT 20.977/0, dos 

termos do referido despacho, a seguir transcrito: Vistos em regime de 

exceção. Intime-se o advogado Thiago Leite dos Anjos (OAB/MT 

20.977/O) para que proceda à juntada de documento comprobatório da 

comunicação ao mandante Julio Cesar Davoli Ladeia, nos termos do art. 

112, do CPC. Outrossim, dê-se ciente ao Ministério Público para que se 

manifeste acerca das petições de fls. 698/699 e 707, bem como sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Após, retornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 140209 Nr: 10756-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO, CLAUDINEI 

COURA RODRIGUES, VALDINEI COURA RODRIGUES, SUELI COURA 

CASTILHOS, APARECIDA COURA RODRIGUES, ESPOLIO DE APARECIDA 

COURA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - OAB:40112 E 

23881-A, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475/MT, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 Dê-se vistas ao Município de Tangará da Serra-MT para que apresente 

memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após conclusos com urgência, uma vez que o feito foi distribuído em 2011 

e encontra-se inserido na Meta 02 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143359 Nr: 2864-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PROENÇA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 
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SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da homologação do cálculo à fl. 134, expeça-se os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Defiro o pedido de fl. 131, devendo-se expedir o alvará correspondente 

aos honorários sucumbenciais em favor da sociedade de advogados 

indicada no referido petitório.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143688 Nr: 3236-89.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Nos termos da 

legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte apelada, para 

apresentar contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 4005-97.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, por intermédio de seu patrono, para manifestar acerca da petição 

de fls. 199/201, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148254 Nr: 8124-04.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICA APARECIDA ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148596 Nr: 8498-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ZENILDO SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149567 Nr: 9546-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Autos Civil Pública nº. 9546-14.2012.811.0055 - Cód.149567

VISTOS.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino a intimação da parte exequente para 

cumprir o estabelecido na sentença meritória, no que atine.

 Concedo o prazo de 30 dias para que o requerido informe o adimplemento 

da obrigação sob pena de multa, consoante autoriza o artigo 537 do CPC 

ou junte aos autos a alteração no ramo de atividade junto à Receita 

Federal, Alvara de Funcionamento, Registro em Junta Comercial e ou 

outros documentos que comprove a idoneidade das informações 

acostadas as fls.225.

Cumpridas as diligências supra vista à parte autora para se manifestar no 

prazo de 15 dias.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Tangará da Serra, 04 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 151000 Nr: 11111-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:10998, Vinicius 

Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o despacho de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153159 Nr: 1829-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SHINIKI DA SILVA PINTO, JULIANA VIEIRA DA 
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SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

autor, por intemédio de seu patrono, para querendo apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155030 Nr: 3642-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FRANCISCO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155995 Nr: 4604-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA DA SILVA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada, intimada para se manifestar sobre o 

cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, quedou-se 

inerte, conforme certidão retro, homologo os cálculos de fls. 183/184, 

devendo-se expedir o respectivo RPV’s/precatório, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 156755 Nr: 5371-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MEDEIROS DE LIMA - 

OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, ROQUELINO LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:10998, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. Preclusa 

as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 160094 Nr: 9638-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA PRISMA LTDA-ME, NILTON 

TOSHIMITSU OKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos.

Não há no decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do 

CPC/15.

 Todas as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara 

e adequada.

Se a solução preconizada não foi a que favorecia a embargante, tal não 

implica na existência questões a serem sanadas no decisum.

Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da matéria, o 

que em sede de embargos de declaração mostra-se inadmissível, 

porquanto mencionado remédio processual não se presta para reabrir a 

discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas hipóteses de 

cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do CPC/15.

Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração.

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160327 Nr: 10077-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160624 Nr: 10636-23.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALDO ESTEVÃO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 
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OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 161165 Nr: 11566-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:23393-O, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164166 Nr: 1846-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DOS MILAGRES TOMÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regim de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 7884-44.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171627 Nr: 13173-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista que a executada não impugnou os cálculos apresentados pela 

exequente às fls. 44/47, homologo-o para os devidos fins, devendo-se 

expedir o devido RPV de acordo com os cálculos lá apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174264 Nr: 16119-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVALDIR FELIX DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174266 Nr: 16123-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela autarquia previdenciária às fls. 126/129, 

homologo-o para os devidos fins, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174398 Nr: 16277-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLSN, VILMA LEONOR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões, mas sem 

apresentação de contrarrazões, vez que a parte apelada, devidamente 

intimada, quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 127, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região para apreciação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 178322 Nr: 20444-18.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões e 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1ª 

Região para apreciação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 180082 Nr: 22021-31.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR SOARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial de cumprimento de sentença, devendo apresentar o cálculo com o 

valor dos honorários no percentual fixado na decisão de fl. 226.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107863 Nr: 6542-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos em regime de exceção.Em atenção ao pleito de fl. 327, vislumbro 

que merece acolhida, porquanto houve mudança do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava contrariamente à 

incidência de juros de mora após a homologação dos cálculos e o efetivo 

pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no artigo 100, §1º, da 

Constituição Federal.[...] Dessa forma, intime-se o executado da 

atualização retro e, após, conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 185545 Nr: 3192-65.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES TELES, JESUINO 

GONÇALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Cível nº 3192-65.2015 cód. 185545VISTOS, ETC. A autarquia ré 

manifestou-se às fls. 85/87 impugnando o perito nomeado nos autos, sob 

alegação de que o mesmo seria parcial, eis que em 100% das demandas o 

profissional conclui pela existência de incapacidade dos segurados, 

destoando dos demais profissionais da região.Defiro o pedido de 

substituição do perito, uma vez que atualmente há outro profissional que 

aceita o encargo. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua 

Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, 

Cuiabá/MT; para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.Assim, o 

profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188778 Nr: 5688-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ISRAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Não havendo impugnação ao pedido de habilitação de fl. 107, declaro a 

parte habilitada, devendo a Secretaria proceder a respectiva alteração da 

autuação.

Na sequência, cumpra-se as deliberações finais da sentença de fls. 

100/102.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191685 Nr: 8059-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MILTON MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Diante disso, intimo a 

parte apelada para apresentar as contrarrazoes no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 16317 Nr: 2554-23.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA BRAZ FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL MARTINS 

SALVADOR DE CARVALHO - OAB:24003/O, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n.º 2554-23.2001 Cód. 16317

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de Sentença em que a Sra. Nilda Braz França, ao 

sucumbir na ação originária, foi condenada ao pagamento de honorários 

em favor do causídico da parte requerida, Dr. Luiz Mariano Bridi.

Às fls. 150 dos autos foi determinada a penhora on-line, via Bacenjud, em 

contas da executada. Na ocasião foi efetuado o bloqueio do valor de R$ 

606,77 (fls. 152); contudo, por equívoco esse valor foi transferido à 

instituição financeira diversa da utilizada por este Juízo, motivo pelo qual o 

valor não foi transferido à Conta Única.

 A executada manifestou nos autos aduzindo que o bloqueio tem se 

reiterado, mês a mês, em sua conta corrente, motivo que solicitou desse 

Juízo a suspensão dos bloqueios, por entender que já houve o bloqueio de 

valor superior ao devido.

Pois bem, na presente data houve a transferência do valor bloqueado as 

fls. 152 ao Banco correto. Denota-se que o valor havia sido devolvido e 

encontrava-se pendente de transferência ou desbloqueio.

Assim sendo ao que me parece, não houve reiteração do bloqueio, mês a 

mês, como entende a parte autora, mas somente a constrição mencionada 

nos autos que pendia de transferência e enquanto tal providência não foi 

realizada, continuou aparecendo nos extratos da autora, até porque não 

há ordem de reiteração do bloqueio.

Não obstante, visando sanar referida dúvida, determino que seja vinculado 

extrato da conta única dos valores por ventura existentes neste 

processo.

 Oficie-se ao Banco Bradesco para que informe se houve reiteração nas 

ordens de bloqueio deste Juízo, uma vez que somente há um pedido de 

penhora por meio do sistema Bacenjud (protocolo nº 20180005050774).

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 52845 Nr: 2541-48.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411 Nr: 896-03.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTES TANGARÁ IND.COM.CONST.LTDA, 

MARCO JOSÉ FARIAS, CARLOS FERNADO FERRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto que o executado Carlos Fernando Ferracioli não apresentou 

manifestação acerca da penhora (fl. 192), bem como que o endereço 

obtido pela consulta infojud (fl. 197) quanto ao executado Marco José 

Farias é o mesmo em que houve tentativa negativa (fl.191), intimo a parte 

autora para que impulsione os autos no prazo legal.

José Alberto Della Mea Júnior

Téncico Judiciário Matrícula 32663

Regime de Exceção 2020-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6274 Nr: 2141-15.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. SILVA 

LTDA, ISRAEL CARNEIRO DA SILVA, FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISRAEL CARNEIRO DA SILVA, Cpf: 

41156048168, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/11/1998.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DEPÓSITO DE MAT. PARA 

CONST. SILVA LTDA, ISRAEL CARNEIRO DA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de MULTA TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1401/1997, 

1682/1997, 696/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2009

 - Valor Total: R$ 9.095,50 - Valor Atualizado: R$ 9.095,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 2141-15.1998 (Cód. 

6274)VISTOS, ETC.Defiro parcialmente o pedido retro, uma vez que 

consoante foi consignado na certidão do Oficial de Justiça, o Sr. 

Francisco Carneiro da Silva Filho reside no endereço do mandato, todavia 

não estava presente pois trabalha como caminhoneiro, desta forma, não 

se trata de lugar incerto e não sabido.Todavia, quanto ao executado Israel 

Carneiro da Silva, entendo perfeitamente cabível o pedido do exequente, 

devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para cita-lo por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 
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do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - "OMISSÃO" INEXISTENTE - EXECUÇÃO FISCAL - 

DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR À LIDE - DEMORA NA CITAÇÃO POR 

CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - 

SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS 

PARCIALMENTE. 1. Destinam-se os embargos declaratórios a aclarar 

eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: intrínseca 

do julgado) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante art. 535 do 

CPC. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1110548/PB, Rel. Min. LAURITA 

VAZ, CE, DJe 26/04/2010, decidiu que ao executado citado por edital deve 

ser nomeado curador especial. 3. O acórdão embargado é claro: ajuizada 

a EF dentro do qüinqüênio e negativa a citação pelo correio e por carta 

precatória, a FN, intimada, requereu a citação por edital, realizada dentro 

de prazo razoável. A movimentação processual na busca de bens 

penhoráveis da executada comprovam que a credora não ficou inerte no 

feito. Aplicável a SÚMULA 106/STJ. 4. Embargos de declaração providos, 

em parte, apenas para manter a Defensoria Pública na lide. 5. Peças 

liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de junho de 2012., para publicação 

do acórdão.(TRF1, EDAC 0060757-91.2010.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA 

TURMA, e-DJF1 p.775 de 22/06/2012)Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 19 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Alberto Della Mea 

Junior, digitei.

Tangará da Serra, 10 de março de 2020

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204597 Nr: 18431-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar acerca 

da DEVOLUÇÃO DO AR QUANTO A CITAÇÃO DA APRTE EXECUTADA, 

ONDE O CORREIO DEVOLVEU COM A INFORMA-ÇÃO A DESCONHECIDO, 

DEVENDO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA INFORMAR NOS AUTOS O 

ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE EXECUTADA PARA FINS DE 

PROCEDER CITAÇÃO DO MESMO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243443 Nr: 11544-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA, MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Certifico para os devidos fins que, torno sem efeito a expedição de fls. 58 

em virtude da divergência de valores no cálculo.

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$184,00REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$74,56REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$55,10 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252734 Nr: 19005-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DAYANE BECKER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

591614-3/2020 de folhas 174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

591608-9/2020 de folhas 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281698 Nr: 10400-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE JESUS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça, dirigi-me ao endereço informado no r. mandado, em 

ambos os setores, e não encontrei o veículo objeto desse processo ou 

mesmo a pessoa do Requerido. Posteriormente, diligenciei em diversos 

locais dessa Comarca, como seus pontos principais de acesso, 

estacionamentos de estabelecimento comerciais, porém até o presente 

momento, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO DO 
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VEÍCULO OBJETO DESTE R. MANDADO, pelas razões expostas acima. 

CERTIFICO por fim que, em face das diligências complementares, solicito a 

intimação da Parte Autora para efetuar a complementação da diligência, 

descontados o que já fora pago, no valor de R$ 146,96 (Cento e quarenta 

e seis reais e noventa e seis centavos), que deverá ser depositada 

u t i l i z a n d o - s e  o  l i n k  a  s e g u i r : 

p://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, indicando a 

Oficiala RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017- CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284570 Nr: 12733-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, RONALDO DE JESUS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702, 

GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES 

- OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS QUE ENCONTRA-SE EM PASTA 

CONFIDENCIAL NA SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298221 Nr: 23370-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.591550-3/2020 de folhas 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302338 Nr: 4048-87.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, 

RICARDO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

na Rua 70, 518, Jardim Tarumã, Tangara da Serra MT, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319325 Nr: 18203-95.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. 

Mandado expedido pelo MM Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificado, dirigi-me aos endereços fornecidos no 

mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo não encontrei o bem objeto 

do mandado. A seguir efetuei inúmeras diligências pelos bairros da cidade 

porem sem localizar o referido veículo. A seguir informei-me com 

empresas que fazem a guarda de veículos e motocicletas apreendidas 

pela policia militar sendo elas Amadeu Guinchos, Bravel Veículos, Guincho 

Corujão, Auto Latas Auto Peças, Rubão Auto Guincho, porém sem 

localizar o veículo objeto da apreensão, razão pela qual DEIXEI DE 

PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito no r. mandado, 

em virtude de não encontrá-lo. Por fim, esclareço que o valor de R$ 73,48 

destinados ao custeio das despesas de diligência não foram suficientes 

para custear a totalidade das despesas e solicito da parte autora que 

providencie o pagamento de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais 

e quarenta centavos) a titulo de complemento das despesas de condução 

correspondente a 10 diligências locais realizadas nesta cidade em busca 

do veículo objeto da apreensão. Devolvo o mandado por decurso do prazo 

para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329287 Nr: 25742-15.2019.811.0055

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA - ME,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado de Busca e Apreensão e 

Citação e extraída dos autos de Busca e Apreensão, que BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A move contra SÓLIDA INSUMOS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, dirigi-me à Av. Tancredo de Almeida 

Neves, 292, setores N-E-S-W, e aí sendo, não foi possível proceder a 

APREENSÃO do veículo descrito no mandado, em razão de não 

encontrá-lo no endereço indicado nas diversas vezes em que foram 

realizadas as buscas. Certifico que não foi possível efetuar a CITAÇÃO da 

parte requerida, em razão de não localizá-la no endereço. Certifico que em 

face às diligências realizadas, solicito que seja a parte credora intimada 

para efetuar o deposito da complementação no valor de R$ 183,74 (cento 

e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente 05 diligências 

realizadas(R$ 36,74x5=R$-183,74), conforme tabela em vigor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329296 Nr: 25743-97.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADMIR SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, ao qual será acrescido a importância referente a 

respectiva tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306223 Nr: 7700-15.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT

 Efetuar, no prazo legal, o depósito dos valores correspondentes a duas 

diligências para cumprimento dos mandados de constatação e avaliação e 

de intimação da requerida, nas localidades denominadas Parque Tarumã e 

Linha Doze, ambas nesta cidade, com os acréscimos relativos a tarifa 

bancária, cujos depósitos deverão ser efetuados por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, e apresentar comprovante nos autos a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318849 Nr: 17884-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONI LORENTZ BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BOURDOTAN PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução do AR de citação da parte executada onde não foi a mesma 

que assinou o referido AR fls. 33, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321608 Nr: 20050-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIARA BENTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Barra do Bugre-MT para citação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328805 Nr: 25379-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELE OLIVEIRA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

na ROD, MT 358, LP Est Coqueiros, Cha, 01, Gleba Juntinho, Tangara da 

Serra MT, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331074 Nr: 755-75.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO ZONIZOKEMAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS, 75/78, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243116 Nr: 11246-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO, JOÃO ROBERTO 

YANO, BRUNA ROBERTA MENDES PEUITO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor do termo de penhora expedido nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261249 Nr: 25801-71.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEI SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. MATURI ME, EDVALDO ALBERTO 

MONGUINI, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO HENRIQUE - 

OAB:131118/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Jose Bonifacio SP para CITAÇÃO 

devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1608-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DA MOV. DE MERC DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Trata-se de reintegração, onde as partes entraram em acordo, neste ato. 

É o breve relatório. D E C I D O. Sendo as partes maiores e capazes, bem 

representadas e satisfeitas as exigências legais, homologo por sentença 

o acordo entabulado entre as partes presentes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e por consequência julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, b do Novo 
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CPC.Certificado o cumprimento do acordo e não sendo apresentado 

pedido de cumprimento de sentença no prazo de 30 dias da quitação dos 

valores devidos pela requerida, remetam-se os autos ao arquivo definitivo 

Isentas as partes no que tange ao recolhimento das custas remanescente, 

nos termos do §3 do artigo 90 do NCPCPor fim, oficie-se ao Cartório de 

Registro do Imóvel para que proceda a imediata averbação da existência 

do presente acordo judicial já homologado envolvendo o imóvel objeto da 

matricula 401 CRI Tangará da Serrra, autorizada a baixa da averbação 

quando da transferência do imóvel para a pessoa jurídica Arlindo 

Massaroli Participações e Investimentos Ltda CNPJ 22.086.949/0001-99. 

P.R.I.C ”. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio Agostinho 

P i r e s J u i z  d e  D i r e i t o R e p r e s e n t a n t e  d a  p a r t e 

autora:Advogadas:Requerida:Advogado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211416 Nr: 3163-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depositorelativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação, 

no endereço Sitio da Gleba Aurora KM 20, Zona Rural, Sitio Nossa 

Senhora Aparecida, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

endereço Rua 04, Nº 6200, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Tangará da 

Serra, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

expressamente quanto o seu interesse no(s) veículo(s) localizado(s), via 

Bacenjud, às fls.140/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197691 Nr: 12953-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. SIRINO - ME, APARECIDA DOS SANTOS 

SIRINO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de SINOP-MT para penhora, devendo, 

no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem 

como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 

30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197691 Nr: 12953-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. SIRINO - ME, APARECIDA DOS SANTOS 

SIRINO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito drelativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de penhora, 

no endereço Rua Celso Rosa Lima, nº 688, Sala , JD Eldorado, - Rua 110, 

710 – N, Tangará da Serra/MT, cujo depósito será efetuado por meio de 

Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FATIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 intimação do advogado da parte autora para efetuar o depósito do valor 

correspondente condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação do requerido da audiência designada, na localidade 

denominada "Sítio Nossa Senhora Aparecida, Km 05, à direita do bairro 

Alto da Boa Vista, nesta Comarca, devendo ser acrescido a importância 

relativa a tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado somente por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, e apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291525 Nr: 18255-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, KAREN CRISTINA RUIVO GUEDES - OAB:OAB/SP 

199.660

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Londrina-PR para CITAÇÃO 

devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292955 Nr: 19372-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher as custas do distribuidor por meio 

de deposito em conta Banco do Brasil, Agencia 0551-7, Conta Corrente n. 

44.017-05 no valor de R$ 45,40, titular Cartório do distribuidor Edilma 

Braga, CNPJ 81.974.435.0001/08, referente carta precatória expedida nos 

autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis MT, a fim de que se efetive a 

distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301746 Nr: 3088-34.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertivale Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LIMA AGUIAR - 

OAB:34255 oab/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 55/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304868 Nr: 6649-66.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, 

APROCAMPO MAQ. MOTORES E PROD. AGROPECUARIOS LTDA, 

ERNANDES VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. P. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS 

COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273957 Nr: 4255-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA, ZUBEIDE BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADOS NOS AUTOS AS FLS. 153/202, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274547 Nr: 4609-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS PARA 

APRESENTAREM MEMORIAIS NO PRAZO SUCESSIVO DE 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128359 Nr: 7236-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SAMPAIO CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIZ SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 INTIMÇÃO DAS PARTES NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS QUE FOI 

DESIGNADO O DIA 15/06/2020, AS 13:00 HORAS, ESCLARECENDO QUE 

A DATA INDICADA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA CONTAGEM DE 

PRAZO, BEM COMO QUE AS PARTES JUNTEM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS PARA A PERICIA: CEDULA RURAL HIPOTECARIA Nº 

21/91800-7 E EVENTUAIS ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES; 

PLANILHA ATUALIZADA DE EVOLUÇÃO DE SALDO DEVEDOR E TODAS 

AS SUAS VARIAÇÕES; COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS 

PRESTAÇOES CONTRATUAIS E DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM 

OS CRITERIOS A SERE APLICADOS NA APURAÇÃO DA DIVIDA, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137918 Nr: 8296-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREYMUND TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:OAB/MT 23.855

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de São Jose do Rio Claro-MT para 

citação, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas 

judiciais, bem como retirar , instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137918 Nr: 8296-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREYMUND TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:OAB/MT 23.855

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Nova Santa Rosa PR, para 

CITAÇÃO, devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19291 Nr: 2236-06.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da carta 

precatória juntada nos autos, as folhas 477/479.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26549 Nr: 3178-67.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura, APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, CELSO BORGES DE MOURA - OAB:OAB/MT 

9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT, RODRIGO 

FELIPE CASTRO SOUZA - OAB:14523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 INTIMÇÃO DAS PARTES NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS QUE FOI 

DESIGNADO O DIA 15/06/2020, AS 13:00 HORAS, ESCLARECENDO QUE 

A DATA INDICADA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA CONTAGEM DE 

PRAZO, BEM COMO QUE AS PARTES JUNTEM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS PARA A PERICIA: CONTRATO DE ABERTURA E EXTRATO 

BANCARIOS DA CONTA CORRENTE Nº 4737-6; CONTRATOS DAS 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS A CONTA CORRENTE EM 

ANALISE; PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DE SALDO E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS; DOCUMENTOS 

AUTORIZADORES PARA TODOS OS LANÇAMENTOS HAVIDOS NA 

CONTA CORRENTE; LISTAGEM DE TAXAS E ENCARGO PRATICADOS 

PELO BANCO, BEM COMO SUAS BASES DE CALCULO E CODIGOS DE 

LANÇAMENTOS E DECISÕES JUDICIAIS QUE FIXARAM OS 

PARAMENTROS A SEREM OBEDECIDOS PELA PARICIA, TUDO DE 

CONFORMIDADE COM A PETIÇAÕ DO PERITO ACOSTADO AS 

FLS,1065/1065 VERSO,NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Intimação do autor para emendar o pedido de habilitação atentando-se 

para os herdeiros que já possuem procurador constituído nos autos, bem 

como aquela identificada na certidão de óbito, que ainda não possui 

advogado constituído nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 1028-11.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE FÁTIMA MURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À PENHORA/AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, uma vez 

que não localizei nenhum bem passível de penhora em nome da 

executada.Certifico ainda que, dirigi-me até o Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, ocasião em que solicitei uma busca de todos os 

imóveis registrados em nome do requerido, na qual restou, informando 

NÃO HAVER NENHUM IMÓVEL EM NOME DO REQUERIDO uma vez que 

não há sequer cadastro do CPF do executado naquele cartório, indicando 

a não inscrição de nenhuma matrícula de imóvel.Dirigi-me ainda ao 

CIRETRAN desta Comarca, ocasião em que solicitei um extrato de todos os 

veículos em nome da executada, na qual restou infrutífera conforme 

extrato em anexo, informando NÃO HAVER NENHUM VEÍCULO EM NOME 

DA REQUERIDA.Certifico ainda que, dirigi-me ao endereço descrito no r. 

mandado, que se trata de uma empresa (Retifrare), onde nos fundos 

existem as casas dos proprietários, e lá, fui recebido pela Sra. Vania, 

devedora, que informou não possuir nenhum bem de valor a ser 

penhorado, de forma que constatei os bens do imóvel como sendo: 02 

(duas) geladeiras, 04 (quatro) condicionadores de ar, 02 (duas) televisões 

e 01 (uma) máquina de lavar, sendo que, diante da determinação de 

penhora de bens de elevado valor, deixei de penhorar os referidos bens. 

Diante de não ter localizado bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, 

requeiro a intimação da parte autora para que indique bens a serem 

penhorados, ou requeira o que entender por direito, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 316875 Nr: 16344-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BOTTCHER 

PROCOPIO - OAB:23753/0

 Assim, por se tratar de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de providências protetivas e, por corolário, ratifico 

a liminar deferida em favor da ofendida. Considerando que a ofendida e o 

agressor já foram devidamente intimados acerca da concessão das 

medidas protetivas de urgência deferidas nesses autos, dispenso nova 

intimação. Havendo interesse na revogação ou prorrogação da medida por 

parte da (s) vítima (s), a (s) mesma (s) deverá (ão) manifestar seu intento 

diretamente no balcão da Secretaria da Primeira Vara Criminal desta 
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Comarca. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou Defensoria 

Pública.Por fim, determino o imediato arquivamento do processo feito, 

porquanto a presente sentença foi proferida com a cláusula “rebus sic 

stantibus”, de modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante 

o arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.Ciência 

ao MPE e à Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 193190 Nr: 9485-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON LEONCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 21128B

 Autos nº: 9485-51.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 193190.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 04 de maio de 2016, contra Welton 

Leonco da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 168, § 1º, inciso III, por várias vezes (artigo 71), do 

Código Penal.

Narra a exordial acusatória:

 “(...) Consta dos autos de investigação que, nos meses de janeiro a 

março de 2015, na residência localizada à Rua Albatroz, nº 5613-S, Jardim 

Alto da Boa Vista, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

Welton Leonco da Silva, por várias vezes apropriou-se de coisas alheias 

móveis, de que tinha posse ou detenção em razão de seu emprego na 

empresa “Millabelli Logística”, consistentes em 41 caixas de cerveja Skol 

lata 269ml, 8 caixas de cerveja Brahma lata 350ml, 3 engradados de 

cerveja Brahma garrafa 600mi, 1 engradado cerveja Skol garrafa 600ml e 

1 engradado de cerveja Antarctica garrafa 600ml (termo de apreensão de 

fl. 5, de reconhecimento de objetos fl. 12 e depósito fl. 14) avaliados em 

cerca de R$ 1.600,00 (...)” (fls. 01-C/01-E)

A peça inicial acusatória foi devidamente recebida no dia 25 de julho de 

2016, na forma colocada em Juízo (fls. 35).

O réu Welton Leonco da Silva foi pessoalmente citado, conforme se 

constata da certidão de fls. 39 e, por intermédio de advogado constituído 

nos autos, apresentou resposta às fls. 40/47.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas comuns Gustavo 

Henrique Teixeira Alves e PM Cleyton Ribeiro Grupp e a testemunha de 

defesa Marcel Douglas Dickel de Paula foram ouvidas, bem como, 

procedeu-se com o interrogatório do réu Welton Leonco da Silva (mídia de 

fls. 74).

 O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, momento em 

que postulou pela procedência da denúncia, com o fito de condenar o réu 

pela prática do crime insculpido no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, por 

diversas vezes, em continuidade delitiva (fls. 75/77 verso).

Por outro lado, a defesa técnica, em sede de alegações finais, requereu:

“1- Que seja o acusado absolvido, de acordo com o art. 386, incisos V e 

VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de comprovação do 

dolo e por não existir prova suficiente para a condenação;

2- Em caso de condenação, que sejam consideradas favoráveis todas as 

circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), 

devendo a pena ser fixada no mínimo legal;

3- Ainda na dosimetria, que seja afastada a causa de aumento de pensa 

referente a razão de ofício, emprego ou profissão (§ 1º, inciso III, art. 168, 

do CP);

4- Afastamento da reparação de danos, tendo em vista que o acusado é 

hipossuficiente nos termos da lei;

5- Pela gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas 

processuais, por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.”

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Constato que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido 

processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão porque, não havendo outras questões prévias impeditivas 

da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

(Artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, por várias vezes)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 04), termo de apreensão (fls. 05), 

termos de depoimentos dos policiais militares (fls. 06/07), termo de 

declaração do supervisor da empresa “Millabelli Logística” (fls. 08), termo 

de reconhecimento de objetos (fls. 12/13), termo de depósito (fls. 14), auto 

de depósito (fls. 25), bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução 

probatória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos 

através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a 

persecutio criminis. Vejamos:

O supervisor da firma onde o réu trabalhava (Empresa Millabelli Logística), 

Sr. Gustavo Henrique Teixeira Alves, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia 

sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE, é supervisor da firma, na EMPRESA MILLABELLI LOGISTICA, há 

aproximadamente um ano, contudo faz cinco anos que trabalha na mesma; 

QUE, o proprietário a referida empresa reside em Cuiabá Mt; QUE, a 

referida empresa tem seu ramo na vendas de bebidas; QUE, nesta data foi 

solicitado pela Policia Militar, para comparecer na Delegacia, eis que tinham 

recebido denuncia anônima informando que o acusado teria em seu poder 

várias caixas de cervejas e que provavelmente seria bebidas de fraude; 

QUE, teriam ido na casa do mesmo e constatado a veracidade do fato; 

QUE, tinham realizado a apreensões de várias caixas de bebidas; QUE, 

dirigiu-se para a Delegacia, onde observando as caixas de bebidas ora 

apreendidas constatou que sua maioria tem as mesmas marca das 

bebidas em que vendem, no entanto neste momento não pode 

reconhece-las como as de sua propriedade; QUE, irá fazer uma avaliação 

com mais precisão para tirar a conclusão; ressaltando que entre as 

bebidas ora apreendidas somente a grade de cerveja cristal e os litros de 

wisk, tem absoluta certeza que não pertence a firma a qual trabalha, pois 

não revendem tais bebidas; QUE, quanto ao acusado, WELTON LEONÇO 

DA SILVA, é funcionário da referida empresa há aproximadamente dois 

anos; QUE, a função do mesmo era somente de fazer as entregas das 

bebidas; QUE, não é do conhecimento do declarante que o mesmo tinha 

autorização da empresa para ficar com sobras de bebidas; QUE, o 

declarante no momento não pode precisar a maneira de que o acusado 

usou para fazer sobrar as referidas bebidas, uma vez que é realizado 

conferência na saída da bebidas e confrontado com as entregas quando o 

mesmo retorna. (...)” (fls. 08).

A testemunha, ao ser auscultada em Juízo, informou que em data 

indeterminada recebeu uma ligação telefônica do réu, o qual lhe informou 

que os policiais estavam em sua casa, eis que haviam encontrado alguns 

produtos, sendo assim, o acusado foi levado até o CISC e o declarante foi 

até o local para prestar seu depoimento perante a Autoridade Policial.

Comunicou que não sabe se o réu tinha permissão de ficar com as 

bebidas que sobravam em seu caminhão, porém afirma que, inclusive, na 

semana e no dia que os fatos vieram à tona, outros funcionários 

devolveram à empresa as bebidas que sobraram em seus respectivos 

caminhões.

 Disse que nunca tomou conhecimento de que a empresa concedia 

permissão aos funcionários para levar as bebidas que sobrassem.

 Informou que quando a empresa realizou o levantamento do estoque 

percebeu que estavam faltando algumas caixas de bebida, não sabendo 

precisar a quantidade exata, mas, se recorda que eram aproximadamente 

cinquenta (50) caixas de Cerveja Skol, 269 ml.

Aduz que não tem como afirmar com exatidão que as bebidas apreendidas 

na residência do réu advinham da empresa, em que não há nenhum tipo de 

rastreabilidade dos produtos, no entanto, as referidas bebidas são da 

mesma marca que é vendida na empresa Millabelli Logística.

 Sobre o trabalho desempenhado pelo réu na referida empresa, o 

declarante informou que os caminhões são carregados no período 

noturno, sendo que há um ajudante para montar a carga, eis que o mesmo 

tem a relação dos produtos que devem ser colocados no veículo e depois, 

posteriormente o fiscal confere as mercadorias.
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Assim, no dia posterior, quando o motorista vai sair para entregar os 

produtos, ele também tem que conferir a carga. Por fim, afirmou que as 

bebidas apreendidas na posse do réu foram todas restituídas à empresa.

A testemunha Cabo da PM Eronildes Jardim de França, ao ser inquirida na 

Delegacia de Polícia, declarou:

“(...) ratifica os relatos do boletim de ocorrência em questão, onde relata 

que nesta data estava em serviço; QUE, estava na companhia do PM, 

CLEYTON; QUE; em atendimento ao 190, foram informados que segundo 

informações o acusado, WELTON LEONCO DA SILVA, o que trabalha na 

empresa AMBEV, por várias vezes tinha descarregado bebidas em sua 

residência; QUE, foi checada a referida ocorrência; QUE, realmente 

constataram que na casa do acusado haviam várias caixas de cervejas e 

wisks; QUE, o mesmo foi indagado sobre a procedência das bebidas, 

respondeu que tratava-se de bebidas que entregava a clientes da 

empresa. (...)” (fls. 07).

 Tal testemunha não foi auscultada em Juízo, todavia, a testemunha 

Cleyton Ribeiro Grupp, ao ser ouvida na fase judicial, corroborou com 

suas declarações, momento que informou que no dia dos fatos, 

diligenciaram até a residência do réu e depararam com o mesmo 

descarregando caixas de bebida para o interior de sua casa, bem como, 

que ao adentrarem a moradia perceberam que havia outras caixas de 

bebida no local.

 A testemunha não se recordou o que foi alegado pelo réu no momento da 

abordagem. Afirma, ainda, que na residência do acusado havia várias 

bebidas. Por fim, aduziu que a empresa não apresentou nenhum tipo de 

documento das bebidas, no entanto, devido à conduta atípica do réu 

(descarregar bebidas do caminhão da empresa em sua residência), bem 

como tendo em vista que o mesmo não demonstrou a nota fiscal das 

bebidas, o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia.

 Durante audiência de instrução e julgamento, a testemunha de defesa 

Marcel Douglas Dickel de Paula informou que conheceu o réu na empresa, 

eis que também trabalha na entrega de mercadorias. Afirmou que a 

gerente da empresa (Sra. Leonora) deixou claro que os funcionários 

poderiam fazer o que bem entendessem com as bebidas que sobrassem 

em seus respectivos caminhões.

No entanto, tal testemunha informou que sempre que sobrava as bebidas 

em seu caminhão, devolvia à empresa.

O acusado Welton Leoncio da Silva, por sua vez, ao ser ouvido na fase 

inquisitorial, declarou:

“(...) QUE, é funcionário da EMPRESA MILABELLI, onde tem seu cargo 

como motorista e entregador; QUE, indagado sobre os materiais ora 

apreendido em seu poder, ou seja, na sua residência, sendo várias caixas 

de cerveja e wiks, respondeu; QUE, os litros wiks a caixa de cerveja 

cristal, o interrogando comprou de terceiros, sendo na cidade de nobres, 

de vendedores ambulantes; QUE, quanto as demais bebidas são sobras 

das entregas de cervejas da empresa a qual trabalha; QUE, que o 

interrogando vem juntando há aproximadamente três meses; QUE, na 

ultima carga que fez para Campo Novo, sendo dia 01/04/2015, sobrou dez 

caixinhas de cerveja Skol; QUE, como a carga é conferida quando o 

interrogando deixa na empresa, ou quando sai da empresa para fazer 

entregas, ficou certo de que se caso chegasse a faltar qualquer 

mercadoria para a clientela, o interrogando teria que pagar e caso 

sobrasse era de responsabilidade do interrogando, sendo assim o 

interrogando não incomodou em devolver as sobras para a empresa e que 

caso houvesse alguma reclamação da clientela, iria fazer a devolução; 

ressaltando que quando sai com a mercadoria é conferida e quando 

retorna e chegada para ver se bate com as das entregas, esclarecendo 

ainda que não há como o interrogando saber a quem pertencia as tais 

sobras, pois durante este tempo nunca teve reclamação de qualquer 

cliente que seja. (...)” (fls. 09/10).

Nesta baila, ao ser interrogado na fase judicial, o réu informou que todos 

os dias antes de sair com o caminhão, tinha que conferir a carga. Afirmou 

que durante uma reunião, a gerente da empresa (Sra. Leonora) comunicou 

a todos os funcionários que ficavam responsáveis pelo transporte das 

mercadorias que caso faltassem bebidas, eles deveriam pagar, no 

entanto, caso sobrassem bebidas, eles poderiam fazer o que quisessem 

com o produto remanescente.

 Dessa forma, alega o réu que levava as caixas que sobravam para sua 

casa, eis que caso algum cliente ligasse informando que havia faltado 

mercadoria, ele iria restituí-las, já que se devolvesse os produtos à 

empresa e houvesse alguma reclamação de clientes, o acusado iria ter 

que tirar do próprio bolso para pagá-las.

 Comunicou que não reportava à empresa quando levava as bebidas para 

casa, bem como que eles nunca o questionaram acerca disso. Afirma que 

nunca vendeu nenhuma das caixas de cerveja que levava para casa, bem 

como que as guardou no intuito de consumi-las em comemorações.

 Desse modo, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a 

materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, 

tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos 

elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu 

Welton Leoncio da Silva efetivamente praticou a conduta insculpida no 

artigo 168, § 1º, III, do CP, por diversas vezes (artigo 71, do CP).

Insta mencionar que apesar de o réu Welton Leonco da Silva, bem como a 

testemunha de defesa Marcel Douglas Dickel de Paula terem informado em 

audiência instrutória que a gerente da empresa Sra. Leonora, durante uma 

reunião, os teria comunicado que as bebidas que poderiam fazer o que 

quisessem com a mercadoria que sobrase no caminhão, constato que tais 

alegações carecem de verdade.

 Isso porque, o acusado nem ao menos arrolou o nome da referida gerente 

da empresa para que a mesma fosse auscultada em Juízo, sendo que, se 

realmente suas declarações fossem verídicas, a Sra. Leonora era a única 

que poderia corroborá-las.

 Outrossim, conforme comprovado durante a persecutio criminis, o 

acusado se apropriou de mais de quarenta (40) caixas de cerveja Skol, 

269 ml.

 Dessa forma, é de se estranhar que uma empresa conceda aos 

funcionários o direito de se apossar das mercadorias remanescentes, 

haja vista que estariam perdendo a oportunidade de lucrar com a venda 

dos produtos, os quais, no caso in concreto, geraria um prejuízo 

significativo.

Diante o exposto, não há o que se falar na absolvição do acusado por 

ausência de comprovação de dolo, tampouco deve ser afastada a causa 

de aumento de pena prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do CP, conforme 

requerido pela defesa, haja vista que restou comprovado nos autos que o 

réu Welton Leonco da Silva apropriou-se, por diversas vezes, dos 

produtos da empresa Millabelli Logística em razão de seu ofício, emprego 

ou profissão.

Insta mencionar que a continuidade delitiva (artigo 71, do CP) restou 

demonstrada pelo próprio interrogatório do réu, eis que o mesmo afirmou 

tanto na fase policial, como na fase judicial, que as dezenas de caixas de 

bebidas foram juntadas durante o período de aproximadamente três (03) 

meses.

 Nesta toada, considerando que tanto a materialidade delitiva, quanto a 

autoria restaram consubstanciadas nos autos de forma robusta, a 

prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 168, do Código Penal é 

de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme verifica-se da ficha de 

antecedentes criminais de fls. 87.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima 

recuperou sua motocicleta.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de um (01) ano 

de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstancias 

atenuantes ou agravantes, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda 

outrora imposta em um (01) ano de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição da 

pena, por outro lado constato a incidência da causa de aumento prevista 

no § 1º, inciso III, artigo 168, do CP, haja vista que restou comprovado nos 

autos que o réu apropriou-se das caixas de cerveja da empresa, em 

razão de seu emprego, razão pela qual, aumento a pena em um terço (1/3) 

atingindo, portanto, o quantum de um (01) ano e quatro (04) meses de 
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reclusão.

Ainda na terceira fase dosimétrica, vislumbro que o acusado praticou o 

delito, por diversas vezes, razão pela qual a causa de aumento da 

continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do CP, deve ser aplicada no 

caso in concreto, sendo assim, APLICO-LHE a fração de dois terços (2/3), 

em face do número indeterminado de ilícitos, perfazendo, assim, UM 

TOTAL DE PENA PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, EM RAZÃO 

DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA em 

dois (02) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias e vinte e dois (22) 

DIAS-MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente à data do fato (janeiro a março do ano de 2015), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

 A respeito da fração acima utilizada para exasperar a pena, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO 

COMETIDO POR ASCENDENTE. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE 

QUE A PRÁTICA DELITIVA SE DEU POR PELO MENOS SEIS VEZES. 

ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE 

DELITIVA. ADEQUADO O AUMENTO DE 1/2 (METADE). PEDIDO DE 

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Havendo nos autos a informação de que a prática delitiva ocorrera ao 

menos seis vezes, impossível se torna a alteração dessa conclusão sem 

o revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência do enunciado n. 7 

da Súmula do STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento 

pacífico de que, em se tratando de aumento de pena referente à 

continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 

2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 

infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 3. "É 

descabido requerer a concessão de habeas corpus de ofício, pois a 

expedição deste pressupõe, justamente, a inexistência de postulação 

prévia da medida concedida" (AgRg no AREsp n. 199.440/MG, Relator 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 5/9/2012). 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1291185/TO, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/08/2018, DJe 24/08/2018)”

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.

 Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência 

ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos 

e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, 

razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, 

inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta 

ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em 

prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação 

de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, 

inclusive, com substituição por pena pecuniária e restritiva de direitos, 

CONCEDO ao mesmo o direito de RECORRER EM LIBERDADE.

Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA, 

com relação ao réu.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 07 de outubro de 2019.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 333691 Nr: 2481-84.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ARENAPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE JESUS SILVA, ANDERSON 

ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

10.186

 Autos nº: 2481-84.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 333691.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de março de 2020, às 15h20min, para oitiva da 

testemunha do Ministério Público Bruno Tramujas Franciosi, que deverá 

ser INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da 

lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 331208 Nr: 881-28.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO GARÇAS-MT, MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTANA FERRAZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON S. 

CARVALHO - OAB:22315, MARÍLIA CRESTANI - OAB:16556, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B

 Autos nº: 881-28.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 331208.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de março de 2020, às 16h10min, para oitiva da 

testemunha Arão de Melo Freire, que dever ser INTIMADA a comparecer, 

para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 09 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 331781 Nr: 1211-25.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.PEDRO AFONSO-TO, MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DO TOCANTIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BORGES THUY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Dias Noleto - 

OAB:906/TO, Elton Valdir Schimitz - OAB:, Rosana Barbosa Bezerra 

- OAB:6195/TO

 Autos nº: 1211-25.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 331781.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de março de 2020, às 16h20min, para oitiva da 

testemunha de defesa Valdeci Borges Thuy, que dever ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 09 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 193190 Nr: 9485-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON LEONCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 21128B

 Ex positis, sem mais delongas, ACOLHO os embargos de declaração 

apresentados pelo MPE e, por consequência, JULGO PROCEDENTE as 

razões despendidas pelo Parquet, com a finalidade de INCLUIR na 

sentença penal condenatória acostada às fls. 88/94 verso, o elemento do 

dispositivo nos seguintes termos, visando sanar a omissão apontada:“Ex 

positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 01-D/01-E e o faço para CONDENAR, 

como por condenado tenho, o réu Welton Leonco da Silva já qualificado 

nos autos, nas penas do artigo 168, § 1º, inciso III, do CP, por diversas 

vezes em continuidade delitiva (CP, art. 71).Atenta ao disposto nos artigos 

59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu”No 

mais, RATIFICO os demais termos constantes na sentença penal 

condenatória de fls. 88/94 verso, devendo a diligente Secretaria Judiciária 

PROVIDENCIAR o necessário para o efetivo cumprimento das deliberações 

nela proferidas.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Tangará da Serra, 10 de março de 2020.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO DILCEU DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/03/2020, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERRARI FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/07/2020, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ARAUJO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/08/2020, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/08/2020, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/06/2020, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARCILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/08/2020, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARCINEIA GOMES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ABRAHAO DA LUZ OAB - MT26755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dulce (REQUERIDO)

Rosenaldo (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/08/2020, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA MATOS HERRERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/07/2020, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

HEBER MARIANO GONCALVES OAB - MT22186/O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA SAWARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo, com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 

2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS PEREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Da análise dos pedidos formulados pelo reclamante, verifica-se 

claro litisconsórcio ativo passivo necessário unitário entre o ente público 

reclamado e o adquirente do veículo, tendo em vista que o deferimento dos 

pleitos terão reflexo direto na esfera de interesses deste. Assim, intime-se 

a parte reclamante para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, devendo 

incluir no polo passivo o comprador do veículo, sob pena de indeferimento 

da inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/07/2019, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/07/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso Inominado interposto. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO, 

novamente, os Advogados CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, 

OAB/SP 290.089 e EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, OAB/SP 155.456 

para regularizarem as suas habilitações nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados. INTIMO os advogados 

também para, querendo, apresentem Contrarrazões no prazo legal, bem 

como da Sentença proferida e lançada no id 29579509, ressaltando que o 

prazo para interposição de Recurso é de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR LIMA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/04/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR LIMA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA DE SOUZA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000820-53.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROZANA DE 

SOUZA PAULINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVONILZA MORAIS 

DE CARVALHO SOARES, SOLANGE BERNADETE CIOTTI POLO PASSIVO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 14/07/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/08/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2019, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000821-38.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: ROSELI BARBOSA DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 03/09/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-44.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ROSA ORMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do presente processo por 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 04 de agosto de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-44.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ROSA ORMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PAULA DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000822-23.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: ROSANA PAULA DE SOUZA FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 08/09/2020 Hora: 14:15 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000823-08.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:KAMILA ALVES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 08/09/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEUZA HELENA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/02/2020, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA HELENA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/08/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOTA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, 

DESIGNADA PARA 30/01/2020 09:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOTA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. B. (REQUERENTE)

ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS (REQUERENTE)

WANDERLEY LENIR DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA DA SILVA OAB - 024.212.611-12 

(REPRESENTANTE)

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/07/2019, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. B. (REQUERENTE)

ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS (REQUERENTE)

WANDERLEY LENIR DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA DA SILVA OAB - 024.212.611-12 

(REPRESENTANTE)

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2019, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALEX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000824-90.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDUARDO ALEX 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO APARECIDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HOFMEISTER KERSTING OAB - RS30968 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante: Com o resultado da diligência intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

JHENE DEISE DO NASCIMENTO OAB - MT19051/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATIRO RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001813-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDAIR JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VANIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000828-30.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADEMIR VANIS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 09/09/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002011-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO EDSON DA SILVA RAIMUNDO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BRUNO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO APARECIDO DELFINO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 
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designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2020.. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001863-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR MUNIZ (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar o novo endereço da Parte 

Executada ou requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A inicial precisa novamente ser emendada. A reclamante afirma 

que a inscrição no cadastro de inadimplentes se deu mesmo tendo 

efetivado o pagamento do título respectivo; no entanto, apesar de fazer 

menção na inicial de que o comprovante de pagamento está anexado à 

petição inicial, não é possível visualizar o mencionado comprovante dentre 

os documentos juntados. Assim, faculto novamente à parte autora a 

emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias para que anexe aos autos 

comprovante de pagamento do débito discutido nos autos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Em tempo, determino a retificação do polo 

passivo no sistema PJe, para que conste o nome da reclamada TIM S/A (e 

não INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.) Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001913-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002695-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANA ERICA MONTEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001939-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CRISTINA GALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS AUGUSTO ROMANTINI VALERIO (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casado for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie a exequente, 

sem prejuízo da intimação da executada, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010832-80.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GELSON DISCONZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENI FERREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8010832-80.2015.8.11.0055 Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos sob o fundamento de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

alegando que o foro da Comarca de Juína seria o juízo competente e no 

mérito que o titulo não constitui débito devido. Quanto a Exceção oposta 

entendo que a ação para a cobrança de cheque pode ser ajuizada no 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou no domicílio do réu, 

consoante os incisos II e I, respectivamente, do ART. 4º DA LEI 9.099 /95, 

cabendo a escolha ao credor, razão pela qual entendo competente o juízo 

para julgamento desta demanda. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. COMPETÊNCIA. LUGAR DO 

PAGAMENTO OU DO DOMICÍLIO DO EMITENTE. ESCOLHA DO CREDOR. 1. 

A AÇÃO PARA A COBRANÇA DE CHEQUE PODE SER A JUIZADA NO 

LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA OU NO DOMICÍLIO 

DO RÉU, CONSOANTE OS INCISOS II E I, RESPECTIVAMENTE, DO ART. 4º 

DA LEI 9.099 /95, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. 2. NA FALTA DE 

INDICAÇÃO, NO CHEQUE, DO LOCAL DE PAGAMENTO, É ASSIM 

CONSIDERADO O DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, 

REPUTANDO-SE, COMO TAL, O DA AGÊNCIA BANCÁRIA. 3. O 

PROVIMENTO DO RECURSO NÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DO PREPARO 

AO RECORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DO ACERTO OU NÃO DA 

DECISÃO VERGASTADA. Aduz a embargante que é parte ilegítima para 

responder no pólo passivo da ação de cobrança da comissão, que no 

caso em análise o Embargado havia sido contratado pela promitente 

vendedora e não pela promitente compradora, e o título extrajudicial, 

consistente no cheque emitido pela Embargante faz parte do valor do 

imóvel, emitido separadamente e nominal ao Embargado por exigência 

desse e solicitação da promitente vendedora, para garantir o combinado 

entre eles, se acaso o negócio jurídico fosse concretizado, porém a 

condição suspensiva do pagamento não desapareceu, por culpa 

exclusiva do Embargado e da promitente vendedora do imóvel, que 

tentaram vender um imóvel que não estava legalmente documentado. 

Afirmou que, no momento da primeira conversa de negociação a 

Embargante foi incisiva em dizer ao Embargado que não pagaria comissão 

porque não contratou serviço nenhum de corretagem e que somente 

estava em contato com o embargado, em razão de ser ele a pessoa 

responsável pela venda do imóvel, e ser apresentar como o corretor 

contratado pela vendedora. Aduz que não se trata de ausência de 

provimento de fundos para pagamento do cheque na data aprazada, ou de 

arrependimento, mas sim de um distrato por impossibilidade jurídica do 

negócio na forma que determina a lei. Por fim requer a improcedência da 

execução. Verifico tratar-se a hipótese vertente nestes autos de questão 

unicamente de mérito e, apesar de alegados fatos nos embargos, 

desnecessária a dilação probatória. Aplicável, pois, o disposto no art. 355, 

I, do CPC, razão pela qual passo diretamente à análise do pedido. Não há 

se falar em ilegitimidade passiva, pois o titulo de credito executado 

pertence à embargante. Ademais, os títulos de crédito, dentre os quais o 

cheque, possuem atributo comum, qual seja, a presunção de liquidez, 

certeza e exigibilidade, cabendo ao devedor ilidir essa presunção. A 

questão cinge-se, tão somente, à verificação se o fato de a embargante 

ter rescindido o contrato com a vendedora do imóvel e, assim, sustado o 

pagamento do cheque, seria suficiente a desconstituir o título. Outrossim, 

se o fato de ter pedido a sustação do cheque “contra ordem do emitente” 

também serviria a tal desiderato. Como é cediço, o cheque é título 

eminentemente autônomo e abstrato, não se prendendo à causa de sua 

emissão. É ordem de pagamento à vista, mesmo sendo pós ou 

ante-datado, por disposição expressa da Lei do Cheque. Diante da 

autonomia e abstração, para desconstituição do crédito incumbe ao 

devedor comprovar fatos que levem a essa conclusão. E precisa mais, 

que os próprios fatos alegados, por si, sejam suficientes e merecedores 

de apreciação e prova. No caso vertente, não vislumbro nenhuma dessas 

situações, não havendo plausibilidade nos fatos invocados. Pela narrativa 

da própria embargante, verifico que emitiu o cheque e depois o sustou. 

Ora, se ainda havia duvidas na concretização do negocio jurídico que 

estava tratando com terceira pessoa, não deveria ter emitido o cheque em 

testilha, como pagamento de uma prestação de serviço realizada. A partir 

do momento em que emitiu o título, o fez por sua conta e risco, assumindo 

as consequências da não concretização do negócio jurídico – no caso a 

compra do imóvel. Não pode, com base nesse argumento, escusar-se do 

pagamento do título abstrato que emitiu voluntariamente. Nesse passo, a 

jurisprudência é uníssona: TJDFT-053991) EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

TÍTULO DE CRÉDITO - CHEQUE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, 
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CERTEZA E EXIGIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO - 

EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. É possível a 

discussão, entre as partes primitivas do negócio, da causa que deu 

origem ao cheque, afastando a autonomia e abstração do título de crédito. 

2. O ônus da prova, na espécie, cabe exclusivamente ao devedor 

embargante. Ao afirmar que o embargado apoderou-se indevidamente do 

título de crédito, cabia-lhe provar, de maneira exaustiva a alegação, do 

que não se desincumbiu em qualquer momento. 3. A prova produzida não 

é suficiente para afastar a liquidez e certeza da obrigação constante da 

cártula. (Apelação Cível nº 20020310136940 (Ac. 189229), 1ª Turma Cível 

do TJDFT, Rel. Hermenegildo Gonçalves. j. 08.03.2004, maioria, DJU 

13.04.2004). TJPE-011861) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. EXEQÜIBILIDADE. LEGITIMIDADE. 1. O cheque é título circulável 

pela simples tradição, de sorte que o portador do título tem legitimidade 

para cobrá-lo. 2. A emissão de cheque, seja para data futura, seja em 

garantia de dívida, não afeta sua exigibilidade, eis que continua sendo 

considerado como para pagamento à vista, nos termos do art. 32 da Lei nº 

7357-85. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada à 

unanimidade. 4. Mérito: Apelação improvida. Decisão indiscrepante. 

(Apelação Cível nº 0108282-6, 2ª Câmara Cível do TJPE, Inajá, Rel. Des. 

Santiago Reis. j. 15.02.2005, DOE 05.03.2005). TAPR-093686) EMBARGOS 

À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. CONHECIMENTO 

DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO: 

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Não se conhece em grau 

de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, 

de questões não suscitadas, nem debatidas em primeiro grau, dentre as 

quais a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. 2. O cheque, por sua própria natureza, consiste em ordem de 

pagamento à vista dirigido ao banco sacado, dispensando a prova da 

causa debendi para os fins de propositura da ação executiva. 3. Impõe-se 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 740, parágrafo único, 

do CPC, quando o mérito da causa versa exclusivamente sobre questão 

de direito cuja elucidação dispensa a produção de provas, inexistindo 

cerceamento de defesa se os fatos alegados pela demandada deveriam 

ser por esta provados por documento quando de sua resposta. 4. 

Recurso conhecido parcialmente e desprovido na parte conhecida. 

(Apelação Cível nº 0211963-3 (19146), 2ª Câmara Cível do TAPR, Imbituva, 

Rel. Edgard Fernando Barbosa. j. 18.02.2004, unânime). Outrossim, o fato 

de ter sido o pagamento do título revogado, não tem o condão de 

desnaturar sua exigibilidade. A revogação, ou “contra-ordem”, é ato 

exclusivo do emitente e, nos termos da Lei do Cheque (art. 35), deve ser 

praticada por aviso epistolar ou notificação judicial ou extrajudicial, com 

exposição das razões motivadoras do ato. Tais aspectos, entretanto, não 

foram comprovados nos autos pela embargante, cumprindo salientar que a 

ela compete o ônus da prova quanto aos fatos que desnaturem o direito 

do autor. Considero, pois, mais justo e equânime o indeferimento do pedido 

objeto dos embargos. Opino ainda por indeferir o pedido de condenação 

da embargante nas penas previstas para litigância de má-fé, por entender 

não existentes indícios de sua ocorrência. Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos à execução, na forma do art. 920, 

III do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

08 de maio de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, prossiga-se a 

execução em todos os seus termos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 08 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ARAUJO PIRES PICCINI (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001018-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000857-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO TOGO SHIMOSAKO (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXCIPIENTE)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE TELES DE MENEZES SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da 

Sra. Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA SANTIAGO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENI SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da 

Sra. Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo 

legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 30104146 demonstra que efetivamente 

ocorreu o pagamento do débito que ensejou a inscrição noticiada no 

documento do ID 30104159. Referidos documentos demonstram, inclusive, 

que a inscrição ocorreu em data bem posterior ao pagamento. A se 

considerar adimplida a obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. 

Ainda que se parta da premissa de que a cobrança derivou de obrigação 

que foi objeto de novação, é preciso agora ter em mente que o reclamante 

adimpliu com sua contraprestação. Nesse passo, o cancelamento do 

registro negativo do devedor deve ser providenciado pela instituição 

credora quando há a quitação do débito pendente, não sendo ônus do 

consumidor/devedor que pagou, mas sim do credor que recebeu. Pois nos 

moldes do art. 43, §3º, c.c. art. 73 do Código de Defesa do Consumidor, 

pago integralmente o débito, o credor é responsável pela retirada da 

restrição do SPC e do SERASA ou de qualquer outro ato que implique 

restrição ao crédito como no caso do protesto, comunicando a inexatidão 

nos dados e cadastros para a correção das informações incorretas no 

prazo de 05 dias úteis, o que não ocorreu no caso em tela. Esse é, 

inclusive, o entendimento pacífica da jurisprudência, consolidado na 

Súmula nº 548 do C. Superior Tribunal de Justiça: ”Incumbe ao credor a 

exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito.” Não obstante, resta satisfatoriamente demonstrado, 

em juízo de rasa cognição, que efetivamente houve o adimplemento da 

obrigação, inclusive antes da inscrição, não podendo, por qualquer 

ângulo, ser considerada legítima a manutenção do nome do reclamante 

nos serviços de proteção ao crédito. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito 

gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, o reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em siginificativo prejuízo à empresa reclamada. 

Nesse passo, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida. 

Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado 

pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 11 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000621-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. DA SILVA GREGORIO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 
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não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, vislumbro 

a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de 

urgência. É clara, na hipótese, a incidência do disposto no art. 146 do 

Código Tributário Nacional. Conforme infere-se dos fundamentos de fato e 

de direito elencados na petição inicial, bem como pela documentação a ela 

acostada, o veículo da reclamante foi, desde sua aquisição, regularmente 

licenciado, sem qualquer exigência de pagamento do IPVA. Tal ocorria em 

razão do entendimento pretérito do fisco estadual no sentido de que o 

veículo em questão se enquadrava na situação de isenção descrita no art. 

7º da Lei Estadual nº 7.301/2000. Esse fato, aparentemente incontroverso 

(diante da manifestação das partes e documentos anexados aos autos), 

resulta também do fato de que o veículo veio sendo regularmente 

licenciado nos anos de 2015 a 2018, a despeito da ausência de 

recolhimento do IPVA. Ora, se houve o licenciamento, parece evidente que 

o imposto em questão não vinha, efetivamente, sendo exigido; do 

contrário, não seria possível o licenciamento, diante do que estabelece o 

art. 124, VIII, art. 128 e art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. No 

ponto, frise-se que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 

2.998, entendeu ser constitucional a exigência de recolhimento de tributos 

que recaem sobre o veículo, como condição para o licenciamento. Logo, é 

possível inferir claramente que, se o licenciamento do veículo descrito na 

petição inicial vinha ocorrendo regularmente, sem o recolhimento do IPVA, 

é certo que isso se deu em virtude de que o fisco o considerava isento do 

pagamento do tributo. Essa situação, no entanto, acabou por ser alterada 

em razão da superveniência da Nota Técnica emitida pela 

Superintendência de Normas da Receita Púbica da SEFAZ/MT (Nota 

Técnica 004/2019-GILT/SUNOR, de 22.01.2019 – ID 28651567 e ID 

29860388). De acordo com a aludida Nota Técnica, verifica-se que o fisco 

estadual claramente modificou o entendimento acerca dos veículos que se 

enquadram na situação de isenção, passando a considerar que os 

veículos com as características do descrito na inicial não podem ser 

beneficiados com a aludida isenção. Ocorre que, neste caso concreto, 

está-se diante de clara hipótese de modificação, pelo fisco, dos critérios 

jurídicos até então adotados para o lançamento do tributo. Desde então, 

como acima mencionado, o fisco passou a entender que o veículo da 

empresa reclamante não mais faz jus à isenção descrita no art. 7º, I, da 

Lei Estadual nº 7.301/2000. Havendo clara modificação do critério jurídico 

acerca da isenção em debate, evidente que a exigência tributária 

respectiva somente pode ocorrer em relação a fato gerador ocorrido 

posteriormente à sua introdução, nos exatos termos do que estabelece o 

art. 146 do Código Tributário Nacional. O dispositivo legal em apreço 

traduz, no ordenamento jurídico positivado, o denominado princípio da 

proteção à confiança do contribuinte na administração tributária. Leciona a 

doutrina, sobre o mencionado princípio, que “O art. 146 do CTN positiva, 

em nível infraconstitucional, a necessidade de proteção da confiança do 

contribuinte na Administração Tributária, abarcando, de um lado, a 

impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos que 

implique prejuízo relativamente a situação consolidada à luz de critérios 

anteriormente adotados e, de outro, a irretroatividade de atos 

administrativos normativos quando o contribuinte confiou nas normas 

anteriores.” (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código 

Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 8 ed. – Porto Alegre: 

Livraria do Advogado: ESMAFE, 2006. Pág. 1.086) Não há dúvida no 

sentido de que, em matéria tributária, em especial quando se trata de 

outorga de isenção, a legislação deve ser interpretada restritivamente pela 

administração, na forma estabelecida no art. 111, II, do Código Tributário 

Nacional. No entanto, qualquer alteração de entendimento, especialmente 

quando implica em encargo maior para o contribuinte (como ocorre neste 

caso concreto), não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de 

afronta ao princípio descrito no art. 5º, XL, da Constituição Federal. Assim, 

uma vez adotado um determinado critério jurídico de interpretação, 

resultando na conclusão, pelo fisco, acerca da regularidade fiscal do 

contribuinte, não pode a administração tributária, uma vez revisto o 

critério, aplica-lo a situações pretéritas, ainda mais quando esse 

entendimento se firma e se prolonga por tempo relevante. Portanto, ao 

menos em juízo de rasa cognição, conclui-se que, sobrevindo alteração do 

critério jurídico adotado pelo fisco estadual quanto às situações de 

isenção ora em debate, o novel entendimento somente pode se aplicar a 

fatos geradores posteriores à aludida modificação, aplicando-se, no 

ponto, o disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional. No mesmo 

sentido, o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO 

– ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - RECOLHIMENTO INTEGRAL – 

COBRANÇA DE TRIBUTO COMPLEMENTAR - REGRAMENTO POSTERIOR 

AOS FATOS GERADORES – IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – 

SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. É vedado ao Fisco 

conferir eficácia retroativa a superveniente alteração de critério jurídico 

para a cobrança de tributo. Na hipótese em que a Fazenda Pública exige 

diferenças complementares de ICMS, recolhido na integralidade, em 

consonância coma a legislação vigente à época, configurando violação ao 

princípio da irretroatividade e da anterioridade, impõe-se a ratificação da 

sentença, que concedeu a segurança no writ. (TJMT – 1ª Câmara de 

Direito Púbico e Coletivo. N.U. 0042207-88.2012.8.11.0041, Relator: 

MÁRCIO VIDAL, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016) 1. É 

vedado ao Fisco conferir eficácia retroativa à superveniente alteração de 

critério jurídico para a cobrança de ISS em detrimento do contribuinte. Art. 

146 do Código Tributário Nacional. Hipótese em que o Fisco exige 

diferenças de ISS recolhido a menor amparado em parecer exarado pela 

autoridade competente em violação ao princípio da boa-fé objetiva, 

porquanto constitui venire contra factum proprium. Violação da legítima 

expectativa do contribuinte quanto à correção do pagamento realizado. 2. 

Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os 

honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação 

equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários fixados devem ser 

majorados. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido. (TJRS, 

22ª Câm. Cível, nº 70027516210, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo 

Souza, j. 18.12.2008) ISSQN. Revisão de ofício do lançamento em razão 

de novo entendimento jurídico adotado pelo Fisco. Impossibilidade. 

Somente é possível a revisão, de ofício, do lançamento regularmente 

notificado ao contribuinte, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 

149 do CTN, de forma que, em virtude do princípio da proteção à confiança 

do administrado, qualquer alteração no entendimento jurídico adotado pela 

autoridade administrativa para a realização da cobrança, em 

consequência de decisão judicial, ainda que proferida pelos tribunais 

superiores, somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 

passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução – 

art. 146 do CTN. Recurso e reexame necessário improvidos. (TJSP. 

Apelação com Revisão nº 0011007-98.2011.8.26.0132, Rel. Des. Carlos 

Giarusso Santos, j. 31.01.2013) Considerando que, neste caso concreto, 

há evidências de que o Estado reclamado está promovendo a cobrança de 

tributos cujo fato gerador é anterior à modificação do critério jurídico 

quanto à outorga de isenção, conclui-se, em juízo de cognição sumária, 

que a exação é aparentemente indevida. Consequentemente, 

considerando a alta probabilidade de que venham a ser tidos por 

inexigíveis os débitos pretéritos, ilegítimo se mostra, a princípio, o 

lançamento dos tributos e sua inclusão na dívida ativa. O perigo da demora 

evidencia-se pelo fato de que a inclusão dos débitos em dívida ativa pode 

gerar uma série de consequências, a exemplo do protesto dos títulos, 

inclusão do nome do contribuinte no cadastro de inadimplentes, entre 

outras que implicariam em sério abalo ao direito de crédito do contribuinte. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade das medidas ora 

determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, sem qualquer prejuízo ao reclamado. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da cobrança e exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo 

descrito na petição inicial (Placa QBX 1968, modelo I/MO ZOOMLIN 

ZMC75), dos anos de 2014 a 2019. Considerando que a empresa 

reclamante não anexou nenhum documento que indique situação de 

hipossuficiência, indefiro o pedido para concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a 

Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 
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remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001736-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DESIDERIO (REQUERENTE)

MARGARETH ANDRADE ALBINO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que o reclamado disponibilize às 

reclamantes os termos de posse por elas assinados, ao argumento de que 

o reclamado não lhes está concedendo os mesmos direitos que têm os 

servidores efetivos. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado 

com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre 

o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, especificamente no que tange ao pedido de medida de urgência, 

as reclamantes informam que a reclamada agiu com ilegalidade na medida 

em que não está disponibilizando o Termo de Posse na data do efetivo 

ingresso no cargo que ocupam. No entanto, além de não haver nada nos 

autos demonstrando a recusa da entrega do termo de posse, as 

reclamantes não informam qual a correlação do pedido de medida de 

urgência com os pedidos finais da demanda, já que pretendem as 

reclamantes equiparação de direitos aos ocupantes de cargo efetivo. 

Ainda que se parta da premissa de que ocorreram divergências entre 

Termos de Posse emitidos em datas diversas, as designações de cargo 

ou função são informações de importância absolutamente secundária para 

solução do conflito. Nesse passo, pelas alegações narradas na inicial são 

se vislumbra qual a necessidade da juntada do referido documento logo no 

início do processo e por qual aspecto o documento poderia influenciar no 

julgamento da demanda. Apesar das reclamantes informarem que o perigo 

da demora decorre da perda de oportunidades de empréstimos, não 

juntam nenhum documento para comprovar referida alegação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, 

do periculum in mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001737-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZANIA DA SILVA ZANGRANDI (REQUERENTE)

MIRIAM PONCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1001737-09.2019.8.11.0055 VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de medida de urgência consistente em determinar que o 

reclamado disponibilize às reclamantes os termos de posse por elas 

assinados, ao argumento de que o reclamado não lhes está concedendo 

os mesmos direitos que têm os servidores efetivos. Decido. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a 

tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. De início, cumpre consignar que é possível o controle jurisdicional 

sobre atos administrativos, inclusive no que tange ao mérito do ato, desde 

que estejam presentes motivos suficientemente fortes e que infirmem a 

conclusão obtida pelo agente administrativo. Perfilhamos o entendimento 

de que é necessário ampliar-se a possibilidade de controle jurisdicional 

sobre o ato administrativo, como forma de conter eventuais ações 

arbitrárias do Poder Público, ainda que estejam sob o rótulo de atos 

discricionários. Isso porque, embora discricionário, o ato administrativo 

não pode esconder eventual ilegalidade ou abuso de poder. Por isso, 

considera-se possível o controle jurisdicional sobre todos os elementos 

essenciais do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e 

objeto), à luz dos princípios que informam a atuação da Administração 

Pública, notadamente os previstos no artigo 37 da Constituição da 

República (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o controle da 

realidade (existência e suficiência) e razoabilidade (adequação, 

compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato administrativo, ou 

seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para que haja devida e 

acertada incursão no mérito administrativo, a fim de examinar a estrita 

conveniência e oportunidade da conduta administrativa, é necessário que 

a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em juízo de cognição 

sumária não restou demonstrado. Na situação em comento, 

especificamente no que tange ao pedido de medida de urgência, as 

reclamantes informam que a reclamada agiu com ilegalidade na medida em 

que não está disponibilizando o Termo de Posse na data do efetivo 

ingresso no cargo que ocupam. No entanto, além de não haver nada nos 

autos demonstrando a recusa da entrega do termo de posse, as 

reclamantes não informam qual a correlação do pedido de medida de 

urgência com os pedidos finais da demanda, já que pretendem as 

reclamantes equiparação de direitos aos ocupantes de cargo efetivo. 

Ainda que se parta da premissa de que ocorreram divergências entre 

Termos de Posse emitidos em datas diversas, as designações de cargo 

ou função são informações de importância absolutamente secundária para 

solução do conflito. Nesse passo, pelas alegações narradas na inicial são 

se vislumbra qual a necessidade da juntada do referido documento logo no 

início do processo e por qual aspecto o documento poderia influenciar no 

julgamento da demanda. Apesar das reclamantes informarem que o perigo 

da demora decorre da perda de oportunidades de empréstimos, não 

juntam nenhum documento para comprovar referida alegação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, 

do periculum in mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA AUTO LATAS PARA VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MISSIO OAB - MT11034/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1002368-50.2020.8.11.0055 VISTOS. Do disposto no art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade de deferimento da 

tutela de urgência, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente 

ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição 

sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência. Pela análise dos documentos juntados 

com a inicial, tudo indica que o veículo descrito nos autos foi furtado no dia 

06 de abril de 2012 e que mesmo tendo o reclamado Detran-MT 

conhecimento do fato – uma vez que aparentemente o veículo foi furtado 

do pátio daquele órgão de trânsito – os impostos existentes sobre o 

veículo, posteriores ao furto, foram lançados na Dívida Ativa, com 

exigência do pagamento do IPVA referente aos anos de 2015, 2016 e 

2017. O reclamante juntou no ID 25110675 o Boletim de Ocorrência do 
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furto do veículo descrito na inicial no dia 06/04/2012. A Lei Estadual nº 

7.301/2000 dispõe em seu artigo 29-B que os débitos de IPVA relativos a 

veículos furtados serão cancelados, a partir da data do evento. Além 

disso, o § 1º do mesmo artigo condiciona o cancelamento do débito à 

comprovação da baixa do veículo no cadastro específico no DETRAN-MT. 

Nesse aspecto, tendo o Detran ciência da ocorrência do furto, uma vez 

que tudo indica que o veículo foi furtado do seu pátio, deveria de pronto 

comunicar ao titular do imposto em questão para que tomasse as medidas 

necessárias para cessar as cobranças do referido imposto relativas a 

fatos geradores ocorridos após o furto. A jurisprudência é iterativa no 

sentido da inexigibilidade do tributo desde a ocorrência do evento, 

inclusive, em alguns casos, dispensando a exigência de comunicação ao 

DETRAN. APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – IPVA 

- Comprovação de que o veículo, ante o sinistro, teve perda total – Falta de 

comunicação ao DETRAN – Desnecessidade – Comunicação que possui 

natureza meramente declaratória – O contribuinte do IPVA é proprietário, 

conforme o nome que consta no cadastro do registro de órgão 

administrativo de trânsito no dia 1º de janeiro – Sentença de procedência 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

3023902-17.2013.8.26.0602; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão 

Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019) TRIBUTÁRIO IPVA – Veículo – 

Furto – Apreensão – Perda do domínio – Inexigibilidade – Possibilidade: – 

Havendo perda do domínio do veículo automotor, é inexigível o IPVA 

relativo aos exercícios seguintes. (TJSP; Apelação Cível 

1023666-64.2016.8.26.0224; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão 

Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 

21/02/2019) Remessa Necessária – Tributário – IPVA – Pretensão de obter 

declaração de inexigibilidade do IPVA – Veículo do autor que foi objeto de 

furto - Sentença de parcial procedência. Inexistência de fato gerador - 

Diante da perda da propriedade do bem, revela-se aplicável à hipótese o 

disposto no art. 14, caput, da Lei Estadual nº 13.296/2008 – Autor que não 

estava mais sob a posse do bem, restando inexigíveis os débitos 

tributários de IPVA relativos ao veículo a partir do ocorrido. R. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 

1004499-22.2016.8.26.0625; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019). O 

entendimento nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador do 

tributo em questão decorre da propriedade do veículo. Tendo sido objeto 

de furto ou roubo, estando alijado o reclamante da propriedade do bem, 

não há, efetivamente, como considerar a ocorrência do fato gerador. 

Consequentemente, considerados inexigíveis os débitos posteriores ao 

evento, ilegítimo se a cobrança do título de débitos tributários lançados 

nesse período. O perigo da demora evidencia-se pelo fato de que a 

manutenção da cobrança gera abalo de crédito, aliado ao fato que o 

reclamado poderá lançar novos débitos referentes ao veículo em 

discussão. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade das medidas ora 

determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, sem qualquer prejuízo aos reclamados. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO PARCIALEMTE a tutela de urgência para o fim 

de determinar a suspensão da cobrança e exigibilidade de todo e qualquer 

tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do 

veículo descrito na petição inicial, cujo fato gerador tenha ocorrido após a 

ocorrência do furto (dia 06/04/2012), vencidos ou vincendos, bem como a 

exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, 

especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda. 

Determino também a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito para exclusão do nome do reclamante de seu cadastro. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de baixa do veículo, uma vez que em consulta ao site 

do DETRAN verificou-se que, conforme processo administrativo 

00147935/2020, já foi realizada a baixa do veículo em data de 02/03/2020 

(extrato anexo). Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a 

Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 920-02.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 920-02.2013.811.0045

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GONÇALINO FERNANDES

PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO CLEMENTE

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Antonio Sergio Clemente, Rg: 1073810-0 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente Em Local Incerto e 

Não Sabido, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais na proporção de 70%(setenta por 

cento) no importe de R$ 432,10 (quatrocentos e trinta e dois reais e dez 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 289,38 (Duzentos e oitenta 

e nove reais e trinta e oito centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 142,72 (Cento e quarenta e dois reais e setenta e dois 

centavos). para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 
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valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de março de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14244 Nr: 2922-57.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2922-57.2004.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: JAIRO FEREIRA DA COSTA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jairo Fereira da Costa, Cpf: 

83214046187, Rg: 1.005.132 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Dr. Maurício Cardoso, 134-S, Bairro: Jard. das Palmeiras, Cidade: 

Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 732,43 

(Setecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 419,68 (Quatrocentos e dezenove reais e 

sessenta e oito centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 312,75 (Trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos). para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de março de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 4168-49.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO, LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4168-49.2008.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: LAERCIO MEDEIRO DE OLIVEIRA-ME e LAÉRCIO 

MEDEIROS DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Laercio Medeiro de Oliveira-me, CNPJ: 

04886035000120, brasileiro(a), Endereço: Av, Mato Grosso N, 1207-E, 

Sala 03, Bairro: Cidade Nova, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Executados(as): Laércio Medeiros de Oliveira, Cpf: 03279700817, Rg: 

11693046 SSP SP Filiação: Lázaro de Oliveira e Doanria Medeiros de 

Oliveira, brasileiro(a), , agricultor, Endereço: Av. Mato Grosso, 1207-E, 

Bairro: Cidade Nova, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de março de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 5230-51.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDRÉ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5230-51.2013.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: MAURO ANDRÉ BRAGA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mauro André Braga, Cpf: 

57214611104, Rg: 449649 SSP RO Filiação: , data de nascimento: 

26/06/1971, brasileiro(a), natural de São joão do ivaí-PR, separado(a) 

judicialmente, Endereço: Gleba Alvorada, Bairro: São Francisco, Cidade: 

Comodoro-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.
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 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de março de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117473 Nr: 8112-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8112-15.2015.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Yara Pizarro Rodrigues Pinto, Cpf: 

21944802851 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Rio Grande do Norte 

N°100 Bl 01Apto,401, Bairro: Centro, Cidade: Uberaba-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 

(Cento e quarenta e nove reais e doze centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de março de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001097-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

DAVID DOUGLAS BENVINDO DA SILVA OAB - 055.567.601-36 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GENEON PINTO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001097-02.2020.8.11.0045 REPRESENTANTE: DAVID DOUGLAS 

BENVINDO DA SILVA REQUERIDO: FABIO GENEON PINTO LIMA Vistos, 

etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. III. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 27/04/2020, às 14h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

IV. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000969-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000969-79.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA REU: MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME Vistos, etc. 

I. De proêmio, verifica-se que apesar do cadastro da lide constar a classe 

como sendo "Monitória", conforme se dessume da inicial trata-se de Ação 

de Cobrança, de modo que altere-se a classe para "Procedimento Comum 

Cível". II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

27/04/2020, às 15h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 

219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; b. Do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, 

e havendo desinteresse na realização da audiência — que deverá ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, 

para cada um dos réus, será a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. IV. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes 

devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VII. O não comparecimento 
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injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). IX. Intime-se. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000945-51.2020.8.11.0045 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 25/05/2020, às 

13h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000914-31.2020.8.11.0045 AUTOR(A): JURACI RODRIGUES DE SOUZA 

REU: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os 

documentos que a instrui. II. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. III. No que 

concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, constata-se 

clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. A parte 

Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da contratação 

em questão, bem como se apresenta em relação de desigualdade quando 

comparada com a parte Requerida, considerando o poderio econômico 

desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa posição de 

superioridade na relação contratual debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com o Banco Requerido, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). III.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. IV.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 25/05/2020, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). IV.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IV.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IV.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). V. Intime-se. VI. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004127-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a preícia médica foi 

agendado pericia do processo 1004127-79.2019.8.11.0045 para dia 

17/06/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada. LUCAS DO RIO 

VERDE, 11 de março de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004685-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que foi agendado perícia médica 

para dia 13/05/20 a partir das 8:30h por ordem de chegada. LUCAS DO 

RIO VERDE, 11 de março de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005463-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005300-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005300-41.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA JOSE SILVA E SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. I. 

Considerando o falta de tempo hábil para realização da solenidade outrora 

aprazada, redesigno a audiência para o dia 12 de março de 2020, às 14h. 

II. Saliento que as partes saíram intimadas. III. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (REU)

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA CORDEIRO NUNES DE OLIVEIRA OAB - SP351382 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ORTIZ LAINETTI OAB - SP211647 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Conforme se verifica dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Inexistindo óbice legal, homologo o acordo entabulado pelas 

partes, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos. A homologação segue a fundamentação 

do art. 487, III, do CPC, extinguindo o presente processo com resolução de 

mérito. Custas e honorários conforme acordado. Tendo em vista a 

renúncia quanto ao prazo recursal, arquive-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ONOFRE SILVESTRE (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Conforme se verifica dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Desta 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Isto posto, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso. A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito. Custas processuais e honorários advocatícios 

conforme acordado. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004434-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

 

Vistos etc. Intime-se a advogada peticionante para a juntada da petição 

inicial e documentos que a instruem, eis que o feito encontra-se autuado, 

porém, em branco (vazio). Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84437 Nr: 3969-85.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CELSO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson José da Silva Junior - 

OAB:MT/18593-O

 Certifico e dou fé que, decorreu inerte o prazo para a parte executada 

apresente comprovante de pagamento.

Encaminho os autos para manifestação do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94520 Nr: 1456-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GEMELLI, EDILIA GASPARIN GEMELLI, KELLY 

REGINA GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu inerte o prazo para a parte executada 

apresente comprovante de pagamento.

Encaminho os autos para manifestação do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 2322-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE UELISSON SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B, WAGNER ARGUELHO 

MOURA - OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorrido o prazo de suspensão/arquivamento 

provisório, encaminho os autos ao exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119359 Nr: 190-83.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITTELTON DA CRUZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimação da parte requerida:"para especificar as provas que entender 

necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108325 Nr: 3004-05.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, apresente impugnação 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156451 Nr: 3761-91.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 Certidão Recurso Tj Cível ME205

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35933 Nr: 949-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEONIR JOÃO BRIZOT, DEVANIR LIZOT 

BRIZOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Certifico que foi disponibilizado no DJE nº______, de ___/___/_____, 

publicado em ___/___/_____.

Autos 949-57.2010.811.0045

Tipo: Ordinária

Vistos etc.

 Quanto à indagação da Secretaria Judicial, tendo em vista que os valores 

estão depositados em conta remunerada, o valor deve ser liberado na sua 

integralidade, ou seja, com os acréscimos ocorridos depois da penhora em 

dinheiro, até zerar a conta.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 06/3/2020.

Magistrado C. L. Furim

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 3014-25.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT - 8194 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):C.S.I SUPERMERCADO LTDA ME

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20349 Nr: 1670-48.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA-ME, ILDO LUIZ DALLAGNOL JUNIOR, FRANCIANES MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEVAO ALEXANDRE 

ACCADROLLI - OAB:31895

 Certifico que foi disponibilizado no DJE nº______, de ___/___/_____, 

publicado em ___/___/_____.

Autos 1670-48.2006.811.0045

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: IF Comércio de Produtos Químicos Ltda (e outros)

Vistos etc.

 Conforme se verifica nos autos, a Fazenda Pública teve ciência 

inequívoca do não pagamento a fl. 42, em 27/08/2007 (após citação de um 

dos devedores – fl. 37 em 11/05/2007).
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 Até o presente momento, transcorrido 13 anos, não houve penhora ou 

finalização da citação dos outros executados.

 Na forma da jurisprudência do STJ, a contagem de prazo é automática e 

temos o transcurso do prazo de 13 anos sem penhora de qualquer bem de 

um prazo de 06 anos.

 ISTO POSTO, julgo a presente ação extinta pela prescrição, na forma do 

art. 587, II do CPC (prescrição intercorrente), com resolução de mérito.

 Sem custas ou honorários (conforme STJ, não se atribui honorários 

quando o devedor logra vencer a lide sem o pagamento ao conduzir o 

processo para a prescrição).

 Cumpra-se. Ciência para as partes.

 Lucas do Rio Verde-MT, 09/3/2020.

Magistrado C. L. Furim

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113712 Nr: 5943-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BRENO DE BRITO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Intimação da parte requerida:"para especificar as provas que entender 

necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 4440-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SERRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13.750 OAB/MS, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO CARMO - 

OAB:195.889/SP

 Intimação da parte autora:"intimem-se as partes para especificarem as 

provas que entenderem necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111458 Nr: 4639-21.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLAUS FERREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:" para especificar as provas que 

entender necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115123 Nr: 6732-54.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte requerida:"para especificar as provas que entender 

necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118504 Nr: 8699-37.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELUINYNG KLAYN ROYTY SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JESSICA PASINI - OAB:27604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Intimação da parte autora para especificar as provas que entender 

necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119404 Nr: 216-81.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PISTORE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intimação da parte requerida:"para especificar as provas que entender 

necessárias no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162192 Nr: 7254-76.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENO LUIZ MONTAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE KUHN - OAB:33460

 Intimação da parte embargada para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164817 Nr: 1075-84.2012.811.0030

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BERTOLDO SANDRI, LUIS CARLOS 

BERTOLDO, ANA JOMARA REZENDE BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:MT/20.778

 Intimação dos embargantes:"intimem-se os embargantes para 

manifestarem acerca dos documentos juntados aos autos pela 

embargada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166434 Nr: 1649-18.2019.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANO FIOREZE, ROSANGELA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 

22.135-B, THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL - OAB:21332-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515
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 Intimação da parte autora para que junte aos autos guia de distribuição de 

carta precatóra a ser cumprida na comarca de Sorriso-MT (obj. penhora e 

avaliação de veiculos).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4468 Nr: 592-29.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA INSUMOS E CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCO AGROPECUÁRIA LTDA, NILVO 

ANTÔNIO REFFATTI, ROMÁRIO COSTA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2651 Nr: 593-48.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA SOLIGO LTDA, IVETE MARIA 

TESSARO SOLIGO, SERGIO JOSÉ SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Dayane Soligo de 

Paula - OAB:15594/MT, LARISSA CRISTINA BOTELHO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 20.886

 Certifico que foi disponibilizado no DJE nº______, de ___/___/_____, 

publicado em ___/___/_____.

Autos 127/2004

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Mercearia Soligno Ltda

Vistos etc.

 Conforme se verifica nos autos, a Fazenda Pública teve ciência 

inequívoca do não pagamento a fl. 58, em 24/02/2006 (após citação por 

edital).

 Na forma da jurisprudência do STJ, a contagem de prazo é automática e 

temos o transcurso do prazo de 14 anos sem penhora de qualquer bem 

(os únicos valores penhorados em 13/03/2019) eram impenhoráveis e, de 

qualquer forma, já havia passado 13 anos de um prazo de 06 anos.

 ISTO POSTO, julgo a presente ação extinta pela prescrição, na forma do 

art. 587, II do CPC (prescrição intercorrente), com resolução de mérito.

 Sem custas ou honorários (conforme STJ, não se atribui honorários 

quando o devedor logra vencer a lide sem o pagamento ao conduzir o 

processo para a prescrição).

 Cumpra-se. Ciência para as partes.

 Lucas do Rio Verde-MT, 09/3/2020.

Magistrado C. L. Furim

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101659 Nr: 22464-12.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos, guia de recolhimento 

de distribuição de carta precatória a ser cumprida na Comarca de Varzea 

Grande-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81001 Nr: 171-19.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:3.530-A/MT

 Vistos etc. Pois bem.Quanto à prescrição, o prazo teria início com o fim do 

processo administrativo, e o Executado não fez prova de que o processo 

administrativo tivesse se encerrado em data superior a cinco anos. Na 

verdade, limitou-se a conjecturar suposta data que, com o devido respeito, 

não indica qualquer segurança para contagem de prazo.A Fazenda 

Pública não é obrigada a juntar o procedimento administrativo na ação 

executiva fiscal e, neste ponto, se o Executado pretende fazer alguma 

prova que dependa do processo administrativo, deve juntar os 

documentos correspondentes.Rejeito a preliminar.Quanto ao argumento de 

que os atos são nulos considerando o despacho que determinou o 

arquivamento do feito, a questão merece ponderação. O despacho de fl. 

14 indicou que se tratava de execução com valor menor do que 15 UPF, 

mas a petição de fl. 15 veio acompanhada do documento de fl. 16 e neste 

consta que seria, na verdade, 550 UPF, e por tal motivo impulsionamos o 

feito para a citação.Desta forma, com o seguimento do feito, não há que 

se valor de nulidade de pleno direito, até porque, o feito não chegou a ser 

arquivado ou sequer suspenso.Quanto a discussão a respeito do valor, 

de igual forma deveria o Devedor aportar documentos que colocassem a 

questão indene de dúvidas. Veja-se que a Fazenda Pública informou 

equívoco material e apresentou correção, com o permissivo do art. 2º, § 

8º da LEF. A propósito, a petição inicial trouxe o documento de fl. 10 onde 

há referência expressa aos 550 UPF´s. Quanto ao valor pago, consta no 

documento de fl. 83 verso que houve o abatimento do montante 

devido.Com os argumentos acima, indefiro a tutela de urgência, ante a não 

visualização da probabilidade do direito. Libere-se o valor bloqueado em 

favor da Fazenda Pública, na forma de conversão em renda.Intimem-se. 

Requeira a Fazenda Pública o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 10/3/2020.Magistrado C. L. Furim

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 2654-27.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora:"Certifico, eu, Luiz Nachibal, Oficial de Justiça 

que em cumprimento ao mandado n. 75093 autos 33045 dirigi-me até o 

endereço do mandado e , mais conhecido como “casa de pedra”, mas ali 

morava por ultimo o falecido Sidney Vitorino da Rocha e no outro endereço 

indicado seria um local que era alugado para escritório, mas não existe 

ninguém ali com nome de Joao Batista, não sendo assim possível a 

intimação do executado.O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17107 Nr: 2323-84.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES 

- OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Intimação da parte autora para que junte aos autos a guia de recolhimento 

para autenticação de uma cópia de selo, visando a averbação de penhora 
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junto ao CRI de Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25134 Nr: 2992-69.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR J. C. NOVACZYK - 

OAB:5346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Intimação da parte autora para que recolha o selo de autenticidade para o 

Termo de Penhora confeccionado, visando averbação no CRI. Recolher 

selo de autenticidade de 1(uma) cópia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23954 Nr: 1788-87.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

SCHIMER DE MATTOS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, 

ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:MT 4.613, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Intimação acerca do envio do Termo de Penhora e documentos ao CRI 

desta comarca, conforme malote digital:Código de rastreabilidade: 

81120204993862 , para demais despesas/emolumentos, diretamente 

naquele.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23954 Nr: 1788-87.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

SCHIMER DE MATTOS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, 

ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:MT 4.613, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Intimação da parte executada acerca da penhora efetuada, conforme 

termo:Nesta data de 28 (vinte e oito) de novembro de 2019, em 

cumprimento do artigo 845, § 1º DO NCPC, nesta Secretaria da Primeira 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

nos autos de Execução de Título Extrajudicial feito nº 

1788-87.2007.811.0045(código 23954), valor da causa: R$ 553.408,43 

(quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e 

três centavos), em que BANCO CNH CAPITAL S/A- CNPJ 

60.850.617/0009-85, move contra VOLNEI LUIS DA SILVA, CPF: 

364.911.600-68, MARIA CONCEIÇÃO SHIRMER DE MATOS, CPF: 

392.130.990-53, DELFINO ELISEU SCHIRMER DE MATTOS, CPF: 

375.133.620-68 e ELISABETE TEREZINHA DE MATOS, CPF: 

571.724.711-72, lavro o Termo de Penhora como segue transcrito: 

penhora sobre os seguintes imóveis : imóveis registrados sob as 

matrículas de n. 30.962, 2.043 e 2.042 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Lucas do Rio Verde/MT. NOMEANDO-SE o(s) executado(s) acima 

mencionado(s) - como fiel(is) depositário(s) o(s) executado(s) ou seus 

advogados constituir-se-á(ão) depositário(s).

Para querendo se manifestarem no prazo de 15 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000608-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE FATIMA GRACIOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE ORTIZ BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 

30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 

JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE MARIALVA-PR PROCESSO n. 

1000608-62.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 3.695,29 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

TEREZA DE FATIMA GRACIOSO Endereço: Rua dos Passáros, 2320, w, 

Bairro Parque das Emas, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: FABIO ALEXANDRE ORTIZ BARBOSA Endereço: 

Rua Cariovaldo Alves Ferreira, 211, Bairro Centro, MARIALVA-PR - CEP: 

86.890-000, fone: (44) 3232-7964, FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO acima nominada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso, no valor supra indicado, comprovar 

que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, 

art. 733), a petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DECISÃO: "Vistos, etc. I. De proêmio, em virtude de a presente ação 

tramitar em segredo de justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil, defiro a solicitação de sigilo realizada no 

protocolo da lide.II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 

98 do Código de Processo Civil.III. Nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Executada, pessoalmente, para que, em 3 

(três) dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de efetuar o pagamento.IV. Caso a parte Executada, no prazo 

supracitado, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, expeça-se o 

necessário para efetivação de protesto de seu nome perante o cartório de 

registros local nos termos do artigo 528, § 1º, do Código de Processo 

Civil.V. Cientifique-se a parte Executada que além do protesto, poderá ser 

preso por 01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado, em caso de não 

pagamento (art. 528, §3º, do CPC).VI. O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo (art. 528, § 7º, do CPC).VII. Após, intime-se a parte 

Exequente para que manifeste se houve o adimplemento do débito ou 

apresente os cálculos atualizados, no prazo de 15 dias.VIII. Por fim, dê-se 

vista ao Ministério Público.IX. Intime-se.X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.XI. Às providências. Com urgência. " (Assinado Digitalmente) 

CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 0 5 0 7 - 2 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BASE NORTE 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em desfavor de Base Norte Construções e 

Terraplanagem Ltda, sendo que a parte Requerente manifestou-se no id. 

n. 29236662 informando a desistência e postulando pela extinção do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

Requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte Autora, 

incabíveis honorários. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004923-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA PELICIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004923-70.2019.8.11.0045 REQUERENTE: IVANIA PELICIONI REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Remetam-se os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, consignando nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde, 6 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001201-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PAIVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001201-91.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ANTONIO DE PAIVA VIEIRA REU: 

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos etc. Constato a 

inexistência de petição inicial, documentos e recolhimento de custas. 

Assim, intime-se a autora para juntar a peça processual com seus 

respectivos documentos e comprovante de recolhimento de custas, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 290 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

11 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001277-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES OAB - MT18084/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Flori Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001277-18.2020.8.11.0045 IMPETRANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE IMPETRADO: FLORI LUIZ BINOTTI 

Vistos etc. A fim de subsidiar sua fundamentação, postergo a análise do 

pedido liminar para após a prestação de informações. Notifique-se a 

Autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, com urgência. 

Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25173 Nr: 3043-80.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BAU ARISI, ADRIANA LEONILDA 

BISNELLI ARISI, EVERTON BAÚ ARISI, KARIN CRISTINA SHULTZ ARISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: C. HUMBERTO DE OLIVEIRA JR - 

OAB:MT/11.208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:16.678-A/MT

 Certifico e dou fé que, intimo as partes a fim de se manifestarem sobre a 

sentença e acordão juntados nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98771 Nr: 5000-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEUDIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PINHEIRO PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A empresa executada se trata de firma individual, em que não há 

distinção patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Sendo assim, defiro a 

inclusão no polo passivo da pessoa física do sócio-proprietário, 

revelando-se desnecessária a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

Retifiquem-se assim os registros de autuação e capa dos autos, incluindo 

no polo passivo SAMUEL PINHEIRO PINTO, CPF 617.452.352-72.
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Ademais, tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou infrutífera, 

defiro o pedido apresentado à fl. 85 e determino a realização de busca de 

bens em nome do Executado via RENAJUD.

 Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o 

que entende de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 28858 Nr: 2907-49.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERWK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA PORTO RANGEL - 

OAB:54.421-RS

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Bruna Kimiye Ikegami 

em desfavor de Everton Robson Wesling Krause, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos constato que as partes transigiram acerca do 

débito exequendo e, ainda, requereram a conversão da separação judicial 

em divórcio, conforme termo de acordo juntado aos autos às fls. 248/250.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

No caso em tela, verifico que as partes preencheram os requisitos legais 

para a conversão em divórcio, ou seja, o decurso de um ano da 

separação judicial, conforme previsto no parágrafo único do artigo 36, da 

citada Lei.

Ademais, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Sendo assim, vejo que merece acolhimento o pedido para que seja 

decretado o divórcio do casal.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido, com fundamento no que 

dispõem a EC n° 66/2010 e converto em divórcio a separação judicial do 

casal e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como homologo o 

acordo entabulado acerca do débito existente e a desistência do prazo 

recursal.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio que ora se dissolve.

Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso 

a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

Expeça-se o competente mandado de averbação e, em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 99306 Nr: 5433-76.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLISON SANTOS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:MT/16.308-A

 Vistos.

Determino a expedição de alvará com observância dos dados informados 

à fl. 243, para transferência dos valores depositados.

Tendo em vista que a parte requerida pagou espontanemente o valor da 

condenação, e a parte requerente manifestou que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, após o pagamento das custas processuais, 

proceda-se o respectivo arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114754 Nr: 6531-62.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA, ÉDIO MOREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104223 Nr: 903-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON GADELHA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias, bem como recolha a diferença do valor da 

diligência, conforme informado em certidão de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29130 Nr: 3140-46.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI ELMIRO LIZOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34523 Nr: 15-02.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16227 Nr: 1925-40.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 
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OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107428 Nr: 13987-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MÁRCIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinaações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 4671 Nr: 791-51.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro pedido formulado à fl. 186, determino que expeça-se mandado de 

avaliação do imóvel indicado ás fls. 172v/177.

 Tendo sido realizada avaliação do bem, nos moldes dos art. 841 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada para 

manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11819 Nr: 611-93.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro ainda pedido de fl. 262 a fim de proceder-se com a pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG tendo em vista viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens imóveis da parte executada passível de 

penhora.

 Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o 

que entende de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11819 Nr: 611-93.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a busca de bens imóveis junto ao ANOREG restou 

infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 117551 Nr: 8164-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ANTONIO BUZANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA INES CEOLIN, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar a 

GIA-ITCMD eletrônica completa, conforme requerido pela Fazenda Pública 

Estadual à fl. 129.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar.

Por fim, vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 107915 Nr: 2792-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDL, BDLP, BWDLP, MEDLP, FSP, FSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro integralmente a cota ministerial retro.

Tendo em vista que o único bem deixado pelo de cujus trata-se de um 

automóvel, cujo valor é inferior a 1000 (mil) salários-mínimos, nos termos 

do artigo 664 do CPC, converte o presente inventário para arrolamento 

comum.

Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos, a certidão de inexistência de testamento.

Sem prejuízo, proceda-se a autuação da ação de remoção de 

inventariante que deverá ser apensada ao presente inventário e instruída 

com cópia da petição de fl. 299/229v, bem como da presente decisão.

Realizada a autuação, a parte inventariante deverá ser intimada na nova 

ação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder sua defesa e produzir 

provas, em consonância com o artigo 623 do CPC.

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 5005-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA ROBERTA BONAFIN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido constante no item 1 de fl. 166, visto que, conforme 

consta no demonstrativo de fl. 139, todo o valor depositado pela Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde na Caixa Econômica, foi devidamente 

retirado pela inventariante através do Alvará de Autorização nº 15/2018 

(fl. 131).

Intime-se a parte invanteriante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os documentos solicitados pela Fazenda Pública Estadual, 

constantes nos itens 1 e 3 de fl. 162. No mesmo prazo, deverá prestar 

esclarecimento quanto aos pedidos de inclusão tardio dos valores 

indicados nos itens 2 e 3 de fl. 167, visto que já foi proferida sentença de 
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homologação do presente arrolamento.

Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido constante no item 

2 de fl. 162.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 36255 Nr: 1283-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLUCAS COMÉRCIO DE PROD. E 

SERVIÇOS AGROP. LTDA, MONICA DOS REIS PASQUALOTO, GILBERTO 

CRISTOFOLINI, EVANDRO BUZANELLO, GIZELI APARECIDA GIONGO, 

LEANDRO BUZANELLO, THEREZA CRISTINA SIMÕES DUQUE, MILTON 

BECKER, ANDRE RICARDO DALL ÁGNOL, GERSON LUIS DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de Agrolucas Comércio de Produtos e Serviços 

Agropecuários Ltda e outros.

A parte Exequente à fl. 79 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios (10%) pela parte executada.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 15524 Nr: 1422-19.2005.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA CANOVA TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, FERNANDA OLING CORASSA - OAB:OAB/MT 24000/O, 

RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada às fls. 290/291, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.Eventuais custas finais remanescentes 

pelos herdeiros proporcionais aos quinhões recebidos.Com o trânsito em 

julgado e quitadas eventuais custas remanescentes, a Fazenda Pública 

deverá ser intimada para se manifestar quanto ao pagamento de todos os 

tributos, e não havendo impugnações, expeça-se o respectivo formal de 

partilha, tudo nos termos do artigo 659, § 2º do CPC. Cumpridas todas as 

deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, dando-se ciência aos 

interessados e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24142 Nr: 1983-72.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observa-se a ocorrência de extenso lapso temporal (aproximadamente 05 

anos) da lavratura do termo de penhora de fl. 94, não tendo havido sua 

respectiva averbação pela parte exequente, conforme previsto no art. 844 

do CPC.

Diante de referido contexto, verifica-se que não foi gerado o efeito "erga 

omnes" em relação à penhora realizada.

Assim, determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis 

indicados no termo de fls. 94, com vista a verificar se houve alguma 

alteração na propriedade dos imóveis em questão até a presente data.

Após voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16877 Nr: 2175-73.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado para 

impulsionar o feito, nada se manifestou. Dessa forma, encaminho-os atuos 

conclusos e fico no aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20062 Nr: 1374-26.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25405 Nr: 3228-21.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31339 Nr: 1194-05.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BORGES FREITAS - 

OAB:MT/11609-A, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10 (dez) dias
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 3635-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor a fim de que, 

impulsione o feito, informando em qual edereço a parte deverá se 

citada/intimada, bem como recolha o valor da diligência, para cumprimento 

do ato no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86980 Nr: 782-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA DA CRUZ, ELAINE DA CRUZ 

ALMEIDA SOUZA, EDINEIA ALMEIDA DA COSTA, EDINEI DA COSTA DE 

ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENILDO DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113692 Nr: 5929-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY JOÃO ELY, ADEMIR ELY, ARI JOSÉ ELY, 

ADOLAR SEBALDO ELY, MARIA ROSS, HELENE ELY KAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO ELY, HILDA ELY, JUDITE INES ELY 

KAEFER, JUSTINA MARIA RICCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado para 

impulsionar o feito, nada se manifestou. Dessa forma, encaminho-os atuos 

conclusos e fico no aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106432 Nr: 2040-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado para 

impulsionar o feito, nada se manifestou. Dessa forma, encaminho-os atuos 

conclusos e fico no aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103834 Nr: 686-49.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, PEDRO PAULO 

PRIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99992 Nr: 5920-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123730 Nr: 2419-16.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DE ASSIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador da parte requerida, 

nomeado como curador Especial, a fim de que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89875 Nr: 3764-22.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLESIO GIRALDES CARVALHO JUNIOR, 

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINEIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - OAB:OAB MT 3020, 

JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:OAB-MT 3050

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo do Edital. Dessa forma, intimo o 

autor, a fim de se manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119199 Nr: 76-47.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 
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aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15108 Nr: 1005-66.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSSUCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado para 

impulsionar o feito, nada se manifestou. Dessa forma, encaminho-os atuos 

conclusos e fico no aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408 Nr: 2211-52.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROBERTO MEIRA, LUBRIFICANTES 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766 Nr: 131-28.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CELSO GEMELLI, EDILIA GASPARIN GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grégori Madalozzo - 

OAB:15842-A/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-A

 Certifico e dou fé que, diante do oficio expedido pelo Cartório do 1º Oficio 

de Lucas do Rio Verde, Intimo as partes, a fim de proceder com 

recolhimeno dos emolumentos daquela serventia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766 Nr: 131-28.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CELSO GEMELLI, EDILIA GASPARIN GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grégori Madalozzo - 

OAB:15842-A/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 405 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 10 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 1160-45.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO COLLEM BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico e dou fé que, o douto procurador devidamente intimado nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos e fico no 

aguardo de novas determinaações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 513-45.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ZEFERINO PICOLO 

MONTECELLI(MENOR), MARIA APARECIDA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678 PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certiico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108663 Nr: 3197-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID EVARISTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Certifico e dou fé que, a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 6354-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado foi intimado da penhora efetuada nos autos, 

conforme certidão de fls. 291 e nada se manifestou ate a presente data. 

Certifico ainda que ainda não foi cumprida todos os requerimentos do 

exequente de fls. 272 versos (deferida as fls. 281), restando ainda intimar 

o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A da penhora efetuada nos autos, o 

que faço neste momento, expedindo carta intimação ao mesmo no 

endereço informado pelo exequente as fls. 272 versos e ainda resta 

tambem a efetuar avaliação do bem. No entanto para proceder a 

avaliação, faz-se necessário recolher a Guia de Pagamento de Diligencias 

de Avaliação, assim sendo intimo o AUTOR, a providenciar o recolhimento 

da Guia de pagamento de Diligencia de Avaliação para expedição e 

cumprimento do Mandado de Avaliação, requerida nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 3854-35.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDA, MF, FD, DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador, a fim de que, se 

manifeste sobre o item II, do despcho de fls. 183, no prazo de 15(quinze) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25479 Nr: 3324-36.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA SCHENEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO OLIVEIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO DE MELLO - OAB:137705/SP

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25173 Nr: 3043-80.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BAU ARISI, ADRIANA LEONILDA 

BISNELLI ARISI, EVERTON BAÚ ARISI, KARIN CRISTINA SHULTZ ARISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: C. HUMBERTO DE OLIVEIRA JR - 

OAB:MT/11.208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:16.678-A/MT

 Certifico e dou fé que, intimo as partes a fim de se manifestarem sobre a 

sentença e acordão juntados nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002346-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002346-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CRISPIM MARTINS RODRIGUES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência de oposição do 

executado e determino a expedição de requisição de pequeno valor nos 

termos do art. 535, §3º, inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo 

de pagamento da requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002467-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA LOPES OLIVEIRA LESEUX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002467-50.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: NOEMIA LOPES OLIVEIRA 

LESEUX EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação, expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos 

termos do art. 535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, 

intime-se o exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 10 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004238-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004238-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA BATISTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência de oposição do 

executado e determino a expedição de requisição de pequeno valor nos 

termos do art. 535, §3º, inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo 

de pagamento da requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 10 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDONI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000344-16.2018.8.11.0045 REQUERENTE: VALDONI MARQUES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência de oposição do 

executado e determino a expedição de requisição de pequeno valor nos 

termos do art. 535, §3º, inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo 

de pagamento da requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 10 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004408-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LINDEMBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004408-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IRINEU LINDEMBERG 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência de oposição do 

executado e determino a expedição de requisição de pequeno valor nos 

termos do art. 535, §3º, inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo 

de pagamento da requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para 
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requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003527-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003527-92.2018.8.11.0045 REQUERENTE: VALDECI DE MELO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Proceda-se à conversão do feito em cumprimento de sentença. Intime-se o 

executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, expeça-se 

precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3º, 

incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o exequente para, 

querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, oficie-se o 

APSADJ para a implantação do beneficio, conforme sentença proferida 

nos autos (ID 26673688). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005904-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAJELA VIEIRA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005904-02.2019.8.11.0045 AUTOR(A): NAJELA VIEIRA RAMOS DA 

SILVA REU: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Najela Vieira Ramos em desfavor de Banco Honda S.A., 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a requerente, em 

síntese, que adquiriu uma motocicleta Honda Biz 125 junto à requerida pelo 

valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) em 48 parcelas de R$ 

344,73 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), 

conforme nota fiscal e demonstrativos de débitos juntados aos autos. 

Narra, ainda, que foi surpreendida com a restrição de seu nome junto aos 

cadastros de inadimplentes por suposto débito na quantia de R$ 344,73 

(trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) vencida 

na data de 08.06.2019, mesmo adimplente com os pagamentos das 

parcelas do financiamento. Aduz que procurou a requerida para saber o 

motivo da restrição e que o funcionário que lhe atendeu informou a 

inexistência de débitos vencidos referente ao contrato nº 2197834/05 e, 

inclusive, forneceu cópia do extrato de quitação das parcelas adimplidas 

em que há comprovação do efetivo pagamento de todas as parcelas até 

novembro de 2019. Por fim, relata que embora tenha solicitado a exclusão 

da restrição indevida, o requerido permanece inerte. Diante do exposto, 

requer a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e a 

baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo ao final 

confirmada a tutela pretendida com a condenação da requerida para 

declarar a inexistência do débito e ao pagamento de indenização. Juntou 

os documentos que entendeu pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 

300, §2º, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte 

requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. No caso 

em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos 

fatos narrados, uma vez que os documentos juntados aos autos 

corroboram com as alegações expedidas, o que justifica a concessão da 

tutela de urgência postulada. Nesse sentido, a requerente juntou o 

comprovante de pagamento da parcela que ensejou a restrição e o próprio 

comprovante de inserção da restrição junto ao órgão de proteção de 

crédito (ID 26577114 e 26577133), o que evidencia a probabilidade do 

direito alegado. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo se consubstancia na manutenção da restrição do nome da 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida 

quitada, o que poderá acarretar em inúmeros constrangimentos e 

prejuízos à rotina da vida cotidiana. Ademais, não vislumbro na concessão 

da tutela provisória almejada o perigo da irreversibilidade, pois a medida 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que surjam 

novos fatos aptos a autorizá-lo nos termos do art. 296 do CPC. Diante do 

exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar que a 

SERASA EXPERIAN proceda à imediata exclusão da restrição em nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato nº 

2197834/05, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a partir do 6º dia contados de sua intimação. Consigno, ainda, 

que o requerido se abstenha de reinserir a requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito pela dívida discutida nestes autos até o deslinde do 

processo, sob pena de incorrer em multa diária nos moldes já estipulados. 

Outrossim, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 19.05.2020 

às 09h30min, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou 

Defensor Público. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002809-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AELTON RAMOS MACIEL (AUTOR(A))

ROBERTO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002809-95.2018.8.11.0045 AUTOR(A): AELTON RAMOS MACIEL, 

ROBERTO JOSE RIBEIRO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 

19.05.2020 às 10h00min, preferencialmente acompanhados de Advogado. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 
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da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esclarecido a condição de 

hipossuficiência econômica, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004565-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA OAB - 034.618.752-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004565-08.2019.8.11.0045 REQUERENTE: S. C. D. S. REPRESENTANTE: 

ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE - MT, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer proposta por 

Samuel Cunha da Silva represemtado por seu genitor Alexandre Carvalho 

da Silva em desfavor do Municipio de Lucas do Rio Verde e Procuradoria 

do Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Analisando detidamente os autos, constato a ocorrência da 

litispendência do presente feito com os autos de código n.º 

5270-23.2019.811.0045, vez que se tratam das mesmas partes e pedido, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do 

exposto e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002577-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. K. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002577-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IVO LAURENTINO KOCHHANN 

REQUERIDO: ROSANA DE OLIVEIRA KOCHHANN Vistos etc. Trata-se de 

ação de divórcio proposta por Ivo Laurentino Kochhann em desfavor de 

Rosana de Oliveira Kochhann, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra o requerente, em síntese, que contraiu o matrimônio com a 

Requerida no dia 13.12.2013, sob o regime de comunhão parcial de bens. 

Narra, ainda, que desta união não advieram filhos e que já partilharam os 

bens que guarneciam a residência e inexistem bens imóveis a serem 

partilháveis. Assim, ante a impossibilidade de reconciliação, requer que 

seja declarado o divórcio. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

A requerida apresentou resposta à inicial e reconvenção (ID 10925958), 

tendo o requerente impugnado os fatos aduzidos (ID 12531555). Realizada 

audiência de tentativa de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, esta restou frutífera, tendo as partes entabulado 

acordo em relação à decretação de divórcio e partilha de bens (ID 

16236116). É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que as partes são 

maiores e capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício 

processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de 

imediato, a decidir sobre o mérito. A presente ação deve ser julgada 

procedente, senão vejamos. Vejo que o pedido em questão tem seu 

fundamento jurídico previsto no artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, que assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o advento da emenda 

constitucional de nº 66/2010, não é mais necessário se comprovar o lapso 

temporal de dois anos de separação de fato para que haja a dissolução do 

casamento pelo divórcio. Portanto, HOMOLOGO o divórcio consensual 

requerido por Ivo Laurentino Kochhann e Rosana de Oliveira Kochhann e 

declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que 

ora se dissolve, bem como o acordo entabulado e a desistência do prazo 

recursal. Diante do exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC. A requerida 

voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja Rosana de Oliveira. Sem 

custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Expeça-se o competente mandado de averbação e, em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA MURAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000696-71.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANGELITA MURAI Vistos etc. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por Banco Honda S/A em desfavor de Angelita Murai, 

todos devidamente qualificados nos autos. O requerente pugnou pela 

desistência da ação conforme manifestação retro (ID 15128824). Nos 

termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento da parte requerida quando não contestada a ação. 

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pelo 

requerente e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e, por 

consequência, revogo a liminar deferida nos autos. Custas pela 

exequente. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005961-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005961-20.2019.8.11.0045 AUTOR(A): EDSOM SANTOS BARBOSA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de ação de Ação Declaratória C/C Indenizatória e Tutela De 

Urgência proposta por Edson Santos Barbosa em desfavor de Energisa 
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Mato Gosso - Distribuidora de Energia S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os autos, constato a 

ocorrência da litispendência do presente feito com os autos de código n.º 

1000777-49.2020.8.11.0045, vez que se tratam das mesmas partes, 

pedido e causa de pedir, razão pela qual a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto e por reconhecer a litispendência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA LUCAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000103-71.2020.8.11.0045. Perquirindo as circunstâncias 

que envolvem os fatos submetidos à apreciação, principalmente do 

conteúdo da dicção da petição inicial, depreende-se que a demanda 

ajuizada objetiva proceder à reparação/indenização de danos morais e 

materiais, decorrente de relação de consumo, em desfavor da Caixa 

Econômica Federal. Portanto, considerando-se a existência de interesse 

de empresa pública federal, conclui-se que não compete à Justiça Comum 

Estadual a análise do pedido, sendo da Justiça Federal a competência 

para processar e julgar a presente demanda, nos termos da regra posta 

no art. 109, inciso I da Constituição Federal. Por via de consequência, 

diante desta moldura, com espeque no conteúdo normativo do art. 64, §1º 

do Código de Processo Civil, Declino de ofício da competência da presente 

ação e Determino a remessa do processo para a Justiça Federal, 

Subseção Judiciária de Sinop/MT. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004494-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo n.º 1004494-06.2019.8.11.0045. Com efeito, o princípio da 

facilitação da defesa do consumidor em juízo, positivado no art. 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, tem sido afirmado pela 

jurisprudência com uma ênfase tal que se tem entendido que, nas 

demandas que versam sobre relação de consumo, quando o consumidor 

integral o polo passivo, a competência do seu domicílio assume caráter 

absoluto [art. 101, inciso I do Código de Defesa do Consumidor]. D’outra 

banda, integrando o polo ativo, o consumidor pode escolher foro diverso 

do seu domicílio, desde que respeite as regras gerais de competência, não 

sendo permitido escolher de forma aleatória o foro para demandar, sob 

pena de afronta ao Princípio do Juiz Natural. Nestes casos, a regras 

gerais de competência estabelecem que o autor pode ajuizar a ação no 

local do domicílio da parte ré [art. 46 do Código de Processo Civil], que, 

tratando-se de pessoa jurídica, pode ser onde estiver localizada a sua 

sede ou sucursal [art. 53, inciso III, alíneas a e b do Código de Processo 

Civil]. O autor ainda pode ajuizar a ação no foro de eleição contratual [art. 

47, § 1.º do Código de Processo Civil], ou do local onde a obrigação deve 

ser cumprida [art. 53, inciso III, alínea d do Código de Processo Civil]. 

Verificada a escolha de forma aleatória, que desrespeite as regras gerais 

de competência, pode o juiz, de forma excepcional e, de ofício, 

reconhecer a incompetência territorial, dado que, neste caso, o critério 

determinativo da competência deriva de relação de consumo, assumindo a 

competência do domicílio do consumidor caráter absoluto. A ratificar tal 

posicionamento, extraem-se da jurisprudência os seguintes julgados, que 

versam acerca de questões semelhantes: DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO.ARTIGO 535, II, CPC. 

VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido. (STJ – REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

18/12/2008, DJe 09/02/2009) – grifos inexistentes no texto original. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. Ajuizamento da demanda em Comarca diversa da do 

domicílio do consumidor. Ausência de justificativa. Afronta ao objetivo 

criado pela legislação consumerista. Possibilidade do reconhecimento ex 

officio, de forma excepcional, da incompetência territorial. Precedentes 

desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 

70073973240, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 19-06-2017) – grifos 

inexistentes no texto original. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ARBITRARIA. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. Nas relações de consumo, 

o consumidor pode distribuir a ação no local do domicilio da parte ré, no 

lugar de cumprimento da obrigação, no foro de eleição ou mesmo onde ele 

reside, todavia, não pode escolher aleatoriamente lugar diverso destes, 

sob pena de constituir escolha do juízo, afrontando o princípio do juiz 

natural. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(TJRS – 

Agravo de Instrumento, Nº 70081381899, Décima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 

29-08-2019) – grifos inexistentes no texto original. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Nas 

hipóteses de ações derivadas de relação de consumo, o foro do domicílio 

do consumidor caracteriza-se como regra de competência absoluta, 

podendo o juiz até mesmo decliná-la de ofício, a teor do art. 101, inc. I, do 

CDC. 2. O Código de Defesa do Consumidor, contudo, ao facultar a 

proposição da ação no domicílio da parte hipossuficiente, não inviabiliza a 

incidência das demais regras gerais de definição da competência quando 

é o próprio consumidor quem ingressa em juízo. 3. Embora o consumidor 

possa optar entre o foro de seu domicílio ou pelas regras gerais de 

competência, não lhe é permitido escolher de forma aleatória uma comarca 

para demandar, sob pena de afronta ao Princípio do Juiz Natural. Hipótese 

em que inexiste regra de competência válida a amparar a propositura da 

ação no Foro de Porto Alegre, revelando-se cabida a declinação. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO.(TJRS – Conflito de 
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competência, Nº 70082299181, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-08-2019) – 

grifos inexistentes no texto original. Pois bem. Compulsando detidamente o 

feito, máxime do teor da procuração e documentos pessoais acostados à 

exordial (CPF e RG), deflui-se que a autora possui domicílio na cidade de 

Belém do Pará/PA. Porém, sem qualquer justificativa, ajuizou a presente 

ação neste juízo. Em uma simples consulta na internet, verifica-se que a 

cidade de Belém do Pará/PA possui várias lojas filiais da empresa 

requerida, o que torna injustificado o ajuizamento da ação nesta Comarca. 

Ademais, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, por 

certo que não há qualquer elemento de prova que indique que o 

cumprimento da obrigação deva se dar nesta Comarca ou que tenha 

havido pactuação entre as partes de cláusula de eleição de foro. 

Determinada a emenda da petição inicial para que a autora comprovasse o 

seu domicílio nesta Comarca, a autora apenas juntou aos autos um 

comprovante de depósito/pagamento, realizado no caixa eletrônico de 

agência bancária, o qual não prova nem mesmo que tenha sido a própria 

autora que tenha realizado o depósito/pagamento, comprovando apenas 

que ela é beneficiária dos serviços de telefonia móvel indicados no 

comprovante. Assim, a não ser pelo fato de que o advogado que patrocina 

os interesses da autora ter escritório localizado nesta Comarca, não há 

qualquer outra razão para a ação ter sido aqui ajuizada, tornando clara a 

intenção de escolha de foro e violação do Princípio do Juiz Natural, de 

modo que a remessa dos autos ao foro do domicílio da autora é medida 

que se impõe. Ante o exposto, Declino a competência, para efeito de 

processamento do processo, para a Comarca de Belém do Pará/PA, 

devendo o processo ser remetido àquela Comarca. Intimem-se. Preclusa 

esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003145-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENILDE MALHAO MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002515-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIENA GRAFICA & EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BASTOS FELIPPE OAB - SP150590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSD INFORMATICA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003035-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES MARINHO OAB - GO24882 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR as Partes para que fiquem CIENTE da designação da Pericia, 

instalando os trabalhos no dia 30/03/2020 às 14h30min, conforme pedido 

da perita a seguir transcrito em resumo: "REQUEIRO que a parte 

requerente do presente feito, a Srª. Priscila Costa de Oliveira, seja intimada 

a comparecer perante a Secretaria desse Juízo no dia 30/março/2020, a 

partir das 14:30h, a fim de fornecer grafismos-padrão, e que esteja 

portando todos os documentos oficiais de identificação que possuir", bem 

como INTIMAR a Parte Autora para que COMPAREÇA ao ato designado a 

fim de colher o grafismo com todos os documentos pessoais, conforme 

solicitados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004807-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que decorreu o prazo solicitado, intimo a parte autora para 

cumprimento do ID 26035876.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001839-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOACIR BORGES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação para manifestação acerca do Laudo Pericial complementar.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001736-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. J. (AUTOR(A))

K. B. P. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. P. (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias IMPULSIONE 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004424-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA OAB - 809.999.641-00 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR a Parte Autora para manifestar sobre a certidão do ID 30034435.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000857-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 378 de 948



CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1000857-2019.8.11.0045 Espécie: Procedimento Ordinário->Procedimento 

de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Requerente: Neide Bosco Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social Data e horário: 11 de março de 2020, 14h25min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Cristiano dos Santos Fialho Requerente: Neide 

Bosco Advogado: Lucas Fratari da Silveira Tavares Acadêmica do curso 

de Direito: Ana Carolina Richter. OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e 

apregoada às partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Em termos apartados, foi procedida a coleta do 

depoimento pessoal da autora e as declarações de duas testemunhas. Por 

erro de digitação constou nos termos de depoimento das testemunhas o 

nome da autora como Maria da Silva Fantin. Pelo advogado da parte autora 

foi dito que requeria prazo para apresentação de novos documentos. 

DELIBERAÇÕES Concedo ao advogado da parte autora, o prazo de 15 

(quinze) dias, para se manifestar. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Ana Carolina Richter, Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Requerente: Neide 

Bosco Advogado: Lucas Fratari da Silveira Tavares

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123215 Nr: 2184-49.2016.811.0045

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO GOERTZ XAVIER, MARLENE ZAROUR 

XAVIER, JOAO CARLOS BALABAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 Processo n.º 2184-49.2016.811.0045.

 A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito das 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os pedidos de 

cumprimentos de sentença de processos físicos tramitarão em meio 

virtual, ainda que seja somente de honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

nº 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de sentença, 

ainda que seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido 

através do Sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis 

que importa em mera fase processual), devendo ser distribuído para este 

Juízo e instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial), observando-se o disposto no art. 524 do Código de 

Processo Civil/2015. A parte interessada deverá juntar no presente feito 

cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença realizado junto 

ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes a respeito do retorno do processo do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como acerca 

do teor dos documentos juntados nas fls. 514/518 dos autos.

Intimem-se. Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30079 Nr: 160-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 160-92.2009.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 808-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPT, MS, JFD, OL, EDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Águeda Doretéia Domanski 

Jacob - OAB:OAB/Mt 8158, Gilberto Jacob - OAB:11414/MT, Hélio 

Francisco Sauer - OAB:OAB/RS 11.305, Sérgio Henrique 

Staniszewski - OAB:OAB/MT 12972-A, SÉRGIO STANISZEWSKI - 

OAB:MT12972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 808-38.2010.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam 

o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2726-09.2012.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIELLE PEREIRA DE SOUZA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2726-09.2012.811.0045.

Devido à ausência de arrimo legal, INDEFIRO o requerimento de 

arquivamento provisório do processo.

Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

citação da requerida, sob pena de extinção do processo sem o julgamento 

do mérito, dado a ausência de pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104925 Nr: 1249-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE LUCAS DO RIO VERDE, KARIME SOUTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRO MUNICIPAL DE GESTÃO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT, GERENTE DE CIDADES DE LUCAS DO RIO 

VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285, CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:18857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 Processo n.º 1249-43.2015.811.0045.

A Administração Pública deve obedecer, dentre outros princípios, o 

Princípio da Legalidade e atuar conforme a lei e o Direito [art. 2º, parágrafo 

único, Inciso I, da Lei n.º 9.784/99; art. 37, caput da Constituição Federal]. 

O Princípio da Legalidade demonstra que a Administração Pública só pode 
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praticar condutas anteriormente autorizadas por lei e que o Poder Público 

deve ser subordinado da vontade popular. Ou seja, o exercício da 

administração não pode ser regulado pela vontade da administração ou 

dos agentes públicos, mas deve respeitar a vontade da lei. Nesse sentido, 

são oportunas as palavras de Hely Lopes Meirelles: “As leis 

administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não 

podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de 

seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros 

poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos”.

 Ainda, a legalidade em sentido positivo, ou princípio da reserva legal, 

estabelece que os atos administrativos só podem ser praticados havendo 

autorização legal, disciplinando temas anteriormente regulados pelo Poder 

Legislativo.

 Além disso, segundo o art. 841 do Código Civil, a transação civil somente 

é permitida quanto a direitos patrimoniais de caráter privado.

Diante disso, intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova a apresentação da Lei que permitiu a 

transação civil realizada às fls. 584/586 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92590 Nr: 6442-10.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6442-10.2013.811.0045 – CÓD. 92590.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a executada, mediante a estrita observância do conteúdo 

normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o cálculo de liquidação da 

dívida apresentado às fls. 173/175 dos autos. Após, voltem-me os autos 

conclusos para exame.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119786 Nr: 438-49.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIGRÃOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALMEIDA PEREIRA, ELTON BLASCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:MT 13.124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 438-49.2016.811.0045

Defiro a citação pela via postal, com aviso de recebimento, no endereço 

indicado às fls. 108/109.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120179 Nr: 622-05.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 622-05.2016.811.0045

Considerando que se trata de mera irregularidade sanável, como medida 

de prudência, intime-se o procurador da parte autora para firmar a petição 

inicial. Após, voltem conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43649 Nr: 3957-08.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE LA 

SALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCLUSIVA CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTO LTDA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Processo n.° 3957-08.2011.811.0045

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

findo o qual o exequente deverá ser intimado para dizer sobre o 

prosseguimento do feito.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37931 Nr: 2968-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA ALVES, PAULO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA, VERA PEREIRA DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo nº 2968-36.2010.811.0045

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Diamante do Norte/PR, solicitando 

a certidão de casamento registrada sob o n.° 853, às fls. 172v, do Livro 

B/21.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33011 Nr: 2856-04.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 2856-04.2009.811.0045 – CÓD. 33011.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a 

juntada de cópia da matrícula atualizada do bem imóvel. Após, venham os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94069 Nr: 1072-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LELES MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239-A/MT, 

THAIS FÁTIMA DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT7424-B

 Processo n.º 1072-16.2014.8.11.0045.

Arquive-se o processo, ressalvado o disposto no art. 4.º do Provimento 

n.º 15/2017-CM/TJMT. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108721 Nr: 3226-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE GONSALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de outubro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38124 Nr: 3161-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR LUIZ SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUDI GALLI - OAB:12.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, TATIANA 

MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074-O

 Certifico que, até o presente não consta informações sobre o 

cumprimento da Carta Precatória de fls. 151, embora reiterada a 

solicitação para informações.

 Impulsiono o presente para INITMAR a Parte Embargante para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30758 Nr: 623-34.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 Certifico que, DECORREU o prazo da suspensão.

Impulsiono o presente para INTIMAR a Parte Exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 3007-96.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu inerte o prazo para o requerido, citado via edital, 

se manifestar. Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo o andamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102792 Nr: 144-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Processo n.º 144-31.2015.811.0045 – CÓD. 102792.

Compulsando os autos, extrai-se que, no âmbito do agravo de instrumento 

n.º 1012895-66.2018.8.11.0000, foi proferida decisão liminar, a qual 

suspendeu o processamento de recuperação judicial do executado 

concedida nos autos n.º 1001033-83.2018.8.11.0045, em trâmite na 

Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT. Posteriormente, em 

sede de análise de embargos de declaração opostos nos autos do agravo 

de instrumento, foi proferida decisão para manter a suspensão do 

processamento da recuperação judicial e, ao mesmo tempo, também 

suspender quaisquer atos expropriatórios em relação aos bens do 

executado. Logo em seguida, em nova análise de embargos de declaração 

opostos nos autos do agravo de instrumento, foi proferida decisão que 

manteve a suspensão do processamento da recuperação judicial e não 

acolheu a pretensão de que os credores se abstenham de proceder à 

constrição dos bens do devedor.

Por fim, interposto agravo interno no âmbito do agravo de instrumento, o 

recurso foi negado por falta superveniente de interesse de agir, sendo 

designada sessão ordinária para julgamento do agravo de instrumento no 

dia 03/03/2020, às 14h00min., no Plenário 1.

Assim, como medida de prudência, a fim de evitar risco ao resultado útil do 

processo, somado ao fato de que a sessão de julgamento do agravo de 

instrumento está designada para data próxima, RELEGO a análise dos 

pedidos de fls. 120/124 e fls. 134/140 para momento posterior ao 

ju lgamento  de f in i t i vo  do  ag ravo  de  ins t rumento  n . º 

1012895-66.2018.8.11.0000.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91073 Nr: 4966-34.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENUEL DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO FERRARIN, VAGNER MARTINS, 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - OAB:10023/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RODRIGO 

SAMARTINO ALBINO - OAB:14.903-B/MT
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 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.HOMOLOGO, por 

sua vez, o pedido de renúncia do prazo recursal.Isento do pagamento de 

custas judiciais, dado à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].Expeça-se alvará de 

liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo (fl. 590), em 

benefício do perito judicial.A escrivania deverá promover a alteração dos 

registros do processo, com a finalidade de excluir do polo passivo da 

ação o Município de Lucas do Rio Verde/MT, visto que foi reconhecida a 

ilegitimidade passiva ‘ad causam’ (fls. 530/532). Expeça-se a certidão 

comprobatória requerida na petição das fls. 564/565 dos autos.Após, 

preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 593 Nr: 7-21.1993.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFECC, NFDR, JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7-21.1993.811.0045

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento à execução.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1306 Nr: 3026-49.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS MADIS, VALMIR ORTOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2004/81

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento à execução.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114002 Nr: 6121-04.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTOS E 

TRANSPORTES GUSE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIOCIR RAIMUNDO 

VIDALETTI - OAB:34621

 Processo n.º 6121-04.2015.811.0045 – CÓD. 114002.

INDEFIRO o pedido de penhora de bens e de inclusão do nome dos 

sócios-administradores da empresa executada nos órgãos de proteção ao 

crédito, visto que a demanda foi ajuizada contra a sociedade empresarial, 

constituída como sociedade limitada, e, até o presente instante, não foi 

determinado o redirecionamento da ação executiva fiscal contra a pessoa 

dos sócios. Não é possível realizar-se qualquer ato processual contra a 

pessoa dos sócios, sem que antes se efetive o redirecionamento da ação 

de execução fiscal. Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123870 Nr: 2494-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZINHO CEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, JOAO CARLOS BALABAN, CELIO GOERTZ 

XAVIER, MARLENE ZAROUR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, LUÍS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:, LUCIVANI BREMBATTI - OAB:10691/MT, SOLEICA 

FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 2494-55.2016.811.0045.

 A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito das 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os pedidos de 

cumprimentos de sentença de processos físicos tramitarão em meio 

virtual, ainda que seja somente de honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

nº 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de sentença, 

ainda que seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido 

através do Sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis 

que importa em mera fase processual), devendo ser distribuído para este 

Juízo e instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial), observando-se o disposto no art. 524 do Código de 

Processo Civil/2015. A parte interessada deverá juntar no presente feito 

cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença realizado junto 

ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes a respeito do retorno do processo do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como acerca 

do teor dos documentos juntados nas fls. 308/311 dos autos.

Intimem-se. Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92942 Nr: 216-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADORE, BIDÓIA E CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. SILVA NOVAS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento à execução.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1992 Nr: 8-35.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDO, MPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Processo n.º 8-35.1995.811.0045.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, registrando-se o endereço cadastrado no processo, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o andamento no processo, 
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sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito [art. 485, 

inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31061 Nr: 1189-80.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE A DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:MT 11.543 - A, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Eduardo Gajardoni 

Feitosa Andrade - OAB:13929, RICARDO BASSO - OAB:12739

 Processo n.º 1189-80.2009.811.0045 – CÓD. 31061.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Intimem-se. Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32020 Nr: 2027-23.2009.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 247/2009.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20672 Nr: 1965-85.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN, VALDINEIA MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 1965-85.2006.8.11.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102873 Nr: 191-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 191-05.2015.811.0045.

Considerando-se que a ultimação da citação pessoal do devedor, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização (fls. 112/113, 117/120, 129/130, 138/139, 143/150, 160/161, 

185/186, 191/192, 201/202 e 219), se frustrou, com lastro no teor do art. 

257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à 

citação do executado Adilson Ferreira da Silva, mediante a expedição de 

edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de 

Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82416 Nr: 1790-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 1790-81.2012.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 2120-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2120-73.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

o executado, devidamente intimado sobre a penhora parcial de dinheiro, 

apresentou manifestação e/ou impugnação. Não subsistindo 

manifestação, DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro, objeto da 

penhora, em pagamento parcial da dívida. Expeça-se alvará de liberação.

Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente memória de cálculo atualizada da dívida, com abatimento dos 

valores transferidos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112248 Nr: 5063-63.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LEMOS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA, BRANDINI E 

BRANDINI LTDA EPP, JULIANO FROMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:MT/15.523, PAULO SÉRGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE 

CAMARGO - OAB:SP/180.623, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 Processo n.º 5063-63.2015.811.0045.

Intimem-se as partes que celebraram a transação civil para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestem esclarecimentos acerca da abrangência dos 

efeitos subjetivos do acordo e se a conciliação produzirá a extinção total 

da ação ou se prosseguirá contra os demais réus, litisconsortes passivos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125163 Nr: 3076-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO CORAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Lulu - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3076-55.2016.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 442 do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

produção da prova testemunhal, visto que a questão, objeto da lide, é 

fática e não puramente de direito.

DESIGNO o dia 29 de abril de 2020, às 16h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Toledo/PR, com o fito de 

proceder-se a inquirição da testemunha Airton Fernandes Baliero.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86697 Nr: 493-05.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VITOR BENTO, EDSON VITOR BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 493-05.2013.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO a citação do executado, 

mediante a expedição de carta precatória, registrando-se os referenciais 

de endereço indicados nos documentos juntados nas fls. 80/81 dos autos, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da 

dívida, acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova 

a garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980].

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107929 Nr: 2802-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2802-28.2015.811.0045.

Intime-se a empresa embargante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos os documentos solicitados pelo perito judicial nos 

itens I, II e III do n.º 5 da petição juntada nas fls. 279/281 dos autos.

Com a juntada dos documentos, intime-se o perito judicial para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, indique data, local e horário para a instalação dos 

trabalhos periciais.

Indicado o início da perícia, intimem-se as partes para que, querendo, 

acompanhem os trabalhos do perito judicial. Em seguida, expeça-se alvará 

de liberação da quantia depositada no processo, equivalente a 50% dos 

valores honorários periciais, em benefício do perito judicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107943 Nr: 2807-50.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ERVINO SCHÖLL, MARIA LUCIA OKADA 

SCHOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2807-50.2015.811.0045.
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A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

o executado, devidamente intimado, apresentou impugnação.

Em caso negativo, com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do 

Código de Processo Civil, DETERMINO, desde já, que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento 

de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114192 Nr: 6261-38.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial por Antônio Oliveira dos Santos contra Banco Bradesco 

S/A, para o fim de CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida 

e, como consequência:a) DETERMINAR que a empresa requerida exclua o 

nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, 

exclusivamente quanto às obrigações jurídicas narradas neste processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00, 

sem prejuízo da realização de nova avaliação a respeito da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’.b) DECLARAR a inexistência da dívida, decorrente do contrato 

que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes;c) 

INDEFERIR o pedido de condenação por danos morais; ed) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio 

da sucumbência, dado à sucumbência parcial, deverá arcar, o requerente, 

com 50% das custas processuais e a companhia requerida com os 

demais 50% remanescentes. CONDENO o autor, no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 15% do valor atribuído à causa, e, também, a empresa 

requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na 

proporção de 15% do valor da causa, considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita.Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca 

do teor da decisão judicial encartada na fl. 70 dos autos, mediante a estrita 

observância da regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86243 Nr: 46-17.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920/MT

 Processo n.º 46-17.2013.811.0045 – CÓD. 86243.

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada à fl. 101 dos autos.

 DEFIRO o pedido de remessa dos autos (fl. 112), visto que é prerrogativa 

da advocacia pública a intimação pessoal [art. 183, §1º, do Código de 

Processo Civil].

Proceda-se a intimação da autarquia executada, mediante a estrita 

observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre o cálculo da contadoria judicial (fls. 109/110). Após, voltem-me os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105946 Nr: 1755-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIANA CITADELLA, CLAUDIO LUIZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 .Malgrado se mostre possível, conforme entendimento pacificado no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, 

REsp n.º 317.651/AM, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 

05/10/2004; STJ, REsp n.º 327.687/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Rui Rosado, j. 

21/02/2002], a efetivação de penhora de cota social de empresa, por 

dívida pessoal/individual de um dos sócios [art. 835, inciso IX do Código de 

Processo Civil], a viabilidade técnica do ato de constrição judicial se sujeita 

à demonstração da inexistência de outros bens, de propriedade do 

devedor, passíveis de garantir a execução, pois: “não se pode ignorar que 

o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das 

quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais 

possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o 

princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução 

que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior 

onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade 

empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, 

afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e 

credores” [STJ, REsp n.º 1.284.988/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 19/03/2015].Portanto, diante desta perspectiva, como 

forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da conservação da 

empresa [art. 47 da Lei n.º 11.101/2005], levando-se por linha de estima 

que a ação de execução se desenvolve de modo menos gravoso para o 

devedor [art. 805 do Código de Processo Civil], à míngua de demonstração 

da ocorrência de esgotamento de todos os meios convencionais para 

obtenção de informações acerca da existência de bens, com fundamento 

no conteúdo normativo do art. 1.026 do Código Civil de 2002, INDEFIRO o 

pedido de penhora de cotas sociais de empresa.Intime-se o credor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento na demanda, 

indicando bens, de propriedade dos devedores, passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25406 Nr: 3243-87.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES REOLON PEDRASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dra. Léa Emile Maciel Jorge 

de Souza - OAB:

 denota-se que foi proferida decisão judicial (fls. 346/348), que 

reconheceu a configuração de excesso de execução e, ao mesmo tempo, 

estabeleceu que a incidência dos juros de mora e da correção monetária 

deve se concretizar de acordo com os seguintes critérios: a) até a 

vigência da Lei n.º 11.430/2006: juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal; b) período posterior à vigência da Lei n.º 11.430/2006 e anterior à 

vigência da Lei n.º 11.960/2009: juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária em conformidade com o INPC; c) período posterior à vigência da 

Lei n.º 11.960/2009: juros de mora de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, e correção 

monetária em conformidade com o INPC.Importante registrar, por oportuno, 

que, diferentemente do alegado pela autarquia executada (fl. 356-verso), 
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a decisão não homologou nenhum dos cálculos apresentados pelas 

partes, mas sim apenas estabeleceu os parâmetros de incidência dos 

juros e da correção monetária. Posteriormente à decisão que julgou a 

impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, foi determinada a intimação da exequente para 

que apresentasse planilha de cálculo atualizada da dívida, de acordo com 

os parâmetros da decisão de fls. 346/348 dos autos.Assim, 

considerando-se que a planilha de cálculo apresentada pela exequente às 

fls. 354/356 observou os parâmetros fixados na respeitável sentença de 

mérito (fls. 153/155), no venerável acórdão (fls. 187/190) e na decisão de 

fls. 346/348, somado ao fato de que a planilha não apresenta erros 

materiais nos cálculos de liquidação da dívida, HOMOLOGO a memória de 

cálculo de liquidação da dívida apresentada pela exequente.Preclusa esta 

decisão, DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em 

dinheiro exigida no pedido de cumprimento de sentença, mediante a 

expedição de RPV do valor dos honorários de sucumbência e precatório 

do valor principal.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 2876-58.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DA SILVA, ERNANY DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, ITAMAR 

SCHWINN DOS SANTOS, SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 Processo n.º 2876-58.2010.811.0045 – CÓD. 37839.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através da utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes litigantes, a respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42571 Nr: 2880-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR AGUIAR CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.° 2880-61.2011.811.0045

Intime-se a parte executada/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.°, do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24835 Nr: 2627-15.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VALDOMIRO GRISA, MAIK ANDRÉ GRISA, 

ANE KEITH GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 2627-15.2007.811.0045

Intime-se a parte autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.°, do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99694 Nr: 5710-92.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNU-CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 Processo n.º 5710-92.2014.811.0045.

Considerando que o processo foi remetido à Procuradoria Geral do Estado 

no dia 12 de novembro de 2019 e devolvido somente em 08 de janeiro de 

2020, reabro o prazo de 15 (quinze) dias para que a apelada apresente as 

contrarrazões.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85592 Nr: 5189-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, LUCIANE BERTINATTO 

COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Processo n.º 5189-21.2012.811.0045

 Intime-se a parte exequente/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90129 Nr: 4018-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MIGUEL ARAÚJO, MARCELO 

VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Processo n.º 4018-92.2013.811.0045 – CÓD. 90129.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta, guarnecida com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

o andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86344 Nr: 139-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA MAITAM - ME, RENATA 

CRISTINA MAITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, Fabiani Pereira de Souza - OAB:MT0021223O

 Processo n.° 139-77.2013.811.0045

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, findo o qual o requerente deverá ser intimado para dizer sobre o 

prosseguimento do feito.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90005 Nr: 3889-87.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT 11.065-A

 Processo n.º 3889-87.2013.8.11.0045.

Notifique-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da proposta de redução do valor dos honorários acostada às fls. 

295/296v dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 124073 Nr: 2590-70.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON COPETTI, LUCIANE BERDINATTO COPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2590-70.2016.811.0045

 Intime-se a parte embargante/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 4313-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FASHION COMERCIO DE MODAS 

MULTIMARCAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/MT 20.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Processo n.º 4313-61.2015.811.0045.

Intime-se a credora para apresentar tabela de cálculo atualizada da dívida. 

Após, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111418 Nr: 4621-97.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4621-97.2015.811.0045 – CÓD. 111418.

Configura-se ônus processual da parte manter atualizado o seu endereço 

no processo e obrigação funcional do advogado estabelecer um canal de 

diálogo constante com o cliente durante todo o trâmite do processo. Não 

obstante isto, como medida de prudência e, pela derradeira vez, intime-se 

a requerente, através da advogada constituída Luciana de Jesus Ribeiro, 

via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o seu endereço 

atualizado, imprescindível para realização da prova pericial. A ausência de 

indicação do endereço da requerente produz, como consequência, a 

perda da faculdade de produzir a prova pericial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 171888 Nr: 4888-30.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, ODIR LOPES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA GUTIERRES - OAB:237773

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial dos embargos à execução, apresentados pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, que atua na condição de curadora especial do 

executado Odir Lopes Pereira, citado por edital no âmbito da ação de 

execução de título extrajudicial promovida por Fiagril Ltda., e como 

consequência direta, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com esteio 

no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou.Uma vez preclusa a presente decisão, 

DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à 
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demanda executiva que se encontra em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 176357 Nr: 745-61.2020.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FABRICIO MARINHO - 

OAB:140845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 745-61.2020.811.0045 – CÓD. 176357.

Intime-se o autor, bem como abra-se vista dos autos à Defensoria Pública, 

para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada a sua 

necessidade. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105618 Nr: 1602-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI HEITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1602-83.2015.811.0045.

Como forma de efetivar os comandos da decisão que deferiu a 

antecipação de tutela, DETERMINO a expedição de ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 

20 (vinte) dias, a implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a 

intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o 

não-cumprimento da ordem judicial no prazo mencionado importará no 

arbitramento de multa.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115418 Nr: 6898-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ROBERTO PAGNUSSAT - 

OAB:OAB/RS 78.182

 Processo n.º 6898-86.2015.811.0045

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Nelson Wilians & 

Advogados Associados contra Francisco Gemelli, que visa à satisfação 

da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na 

sentença.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica, 

conforme noticiado pela própria exequente, ocasião em que postulou a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, diante desta 

moldura, dado o pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do 

Código Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121339 Nr: 1270-82.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CELETEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS JACONE, GENEIR JACONE, GENECI 

JACONE, ELIANA BATISTA JACONE, GENIVAL JACONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445-MT

 Processo n.º 1270-82.2016.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se a 

exequente, devidamente intimada acerca do teor do despacho arquivado 

na fl. 138 dos autos, apresentou manifestação. Após, venham conclusos 

para decisão.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109005 Nr: 3374-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO HELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:MT/16431-A

 Processo n.º 3374-81.2015.811.0045.

 Intime-se o exequente, através de seu procurador constituído, via DJe, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo, 

sob pena de extinção.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21157 Nr: 2456-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERVILHA TARIFA FILHO, IVANILDES PIRES 

SERVILHA, CLOVIS AGRIPIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS APRIGIO FERREIRA - 

OAB:80817, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:14.573/PR

 Processo n.º 2456-92.2006.811.0045

Considerando que o exequente, devidamente intimado, acerca do teor da 

decisão judicial arquivada na fl. 587 dos autos, quedou-se inerte, 

DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 160514 Nr: 6180-84.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

FRANCISCO GARLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Processo n.º 6180-84.2018.811.0045.

Apenas como medida de prudência, como forma de concretizar o principio 

do contraditório, proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, tomem ciência sobre o resultado das diligências 

determinadas na demanda executiva e, caso queiram, se manifestem. 

Após, venham conclusos para sentença.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83093 Nr: 2561-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERLA RIBEIRO RODRIGUES SKURA, VERNER 

SKURA, PAULO VALÉRIO CERNECK, JOSÉ ROQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, SIDNEI TADEU CUISSI - OAB:17.252/MS

 Ante o exposto, acolhendo os embargos monitórios veiculados, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por Centro Oeste Georreferenciamento Ltda ME 

contra Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Verner Skura, Paulo Valério Cerneck 

e José Roque dos Santos, e, como consequência direta, DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autora/embargada no 

pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao 

patrono do réu/embargante José Roque dos Santos, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que 

o processo tramitou. Tomando em consideração que a Emenda 

Constitucional n.º 80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas 

prerrogativas atribuídas à Magistratura, conclui-se, por força de 

conclusão lógica, que se revela totalmente incabível o recebimento de 

honorários de advogado [cf.: TJMT, Agravo Regimental n.º 

0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Carlos da 

Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. 

DEIXO DE IMPOR, portanto, a condenação da autora/embargante no 

pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública, que atua na 

condição de curador especial dos réus/embargantes citados por 

edital.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 6 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42905 Nr: 3212-28.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, IRONDE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:SP/112.639-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON JOSÉ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18593/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores e 

ESTABELEÇO que a competência para fins de exame de requerimentos de 

penhora e levantamento de valores é do Juízo da Primeira Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 06 de março de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38546 Nr: 3583-26.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:SP/338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Processo n.º 3583-26.2010.811.0045.

Cumpra-se integralmente o despacho juntado à fl. 258 dos autos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 1168-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:MT 10.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 1168-70.2010.811.0045.

Intimem-se as partes, através do advogado constituído, via DJe, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, declinem se houve a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da dívida.

Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36307 Nr: 1333-20.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA, 

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 1333-20.2010.811.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

INDEFIRO, nesta quadra processual, o pedido de realização de pesquisa 

de bens penhoráveis através do sistema SREI, visto que este magistrado 

não possui acesso a este banco de dados.

Intime-se a exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 650-66.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, COAHBITA TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI, MARILUZ G. 

ARIMORI, BOLESLAU DZIACHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, ÉDISON 

ROBERTO MASSEI - OAB:PR 10.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A

 Certifico que, até o presente momento não houve resposta do Juizo da 

Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT, ainda que reiterado, bem como 

não houve manifestação da Parte Exequente.

Impulsiono o presente para INTIMAR a Parte Exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias impulsione o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 3103-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG, PJDS, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, CARLOS FERNANDO SUTO - OAB:230509/SP, FERNANDO 

FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522, LEANDRO SUTO MILANEZ - 

OAB:166163-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu inerte o prazo para o Réu Paulo Jorge de Souza, 

citado por edital, se manifestar. Intimo o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83969 Nr: 3480-48.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO KLABUNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92408 Nr: 6269-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 INTIMO NOVAMENTE a parte AUTORA para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7657 Nr: 863-67.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joeli Mariane Castelli - 

OAB:16746

 Certifico que, até a presente data não houve resposta do Oficio de fls. 

261.

Impulsiono o feito para INTIMAR as Partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestem-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 649-81.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou recolher as guias para o envio por esta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1439 Nr: 109-67.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINE FISCHER KRAUSS - 

OAB:17.879-A, PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - 

OAB:SP/315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 Certifico que, até a presente não houve resposta ao Oficio de fls. 455, 

assim faço reiterar a solicitação.

Impulsiono o presente para INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 55-67.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, LUIZ MATSUBARA, DINIZ BRUNO BETELLA, GERALDO AMBIEL, 

JOSÉ NAKIRI, JOCI PICCINI, IVO LAZZARI, ANTONIO CARLOS COSTA 

LIMA, ARNALDO JOÃO VASIELEWSKI DE FREITAS, ELIO FAQUINELLO, 

ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA, CRISTIANO KURMANN, SAUL MARCHIORI, 

DAVID JOSÉ MIGNONI, TADEU DE CARLI, ADEMAR PEDRO PICCINI, MILTON 

NODARI, JANI ALVES, OLENDINO A. CASTELAN, ANDERSON LUIZ PEZ, 

ANERI LANCARO, ALTAIR PASQUALI, AUGUSTINHO VIAPIANA, 

DEONILDE OLIMPIA PASQUALI, CLEDIR PEDRO TECCHIO, ANTONIO 

BERNARDI BOYASKI, CLEUSA SCARATTI BOYASKI, ARMANDO 

BOYASKI, MATILDE M. KURMANN, ZILMAR LACKS SCARATTI, EVALIR 

CÉSAR DAMO, NEIVA LOUDES MACHIORI, TEREZINHA RUSTEL AMBIEL, 

NOELI MARIA GREGÓRIO, PAULO ROBERTO PEREIRA PIRES, PEDRO 

LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE ALMEIDA, LUCIMAR 

AGOSTINI, OLIMPIO SCARATTI, JOÃO LUIZ BASSO, ROSANGELA 

TEREZINHA BASSO, MARIA DALASTRA AGOSTIN, EMILIA L. SCARATTI, 

CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES, GENAIR M. FRIZZO FAQUINELLO, 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - OAB:5752/MT, JOÃO BATISTA 
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FERREIRA - OAB:10962-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou recolher as guias para o envio por esta secretaria..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 6525-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 6525-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) para a comarca de Peixoto de 

Azevedo, devendo comprovar a(s) distribuição(ões) no prazo de 30 dias, 

informando o número e a Vara do Juízo deprecado onde foi distribuída, 

para posterior acompanhamento pelo Juízo deprecante, ou recolher as 

guias para distribuição por essa secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101906 Nr: 22482-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ NEUMANN E NEUMANN LTDA -ME, 

CHRISTIAN ALOÍSIO NEUMANN, FABIANE ARRUDA DE QUEIROZ 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu inerte o prazo para os requeridos, intimados via 

edital, manifestarem. Intimo o autor para, no prazo de 05(cinco) dias, 

promover o andamento do processo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108867 Nr: 3302-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECANICA COOPERDIESEL 

LTDA, JONAIR DOS REIS DE FRANÇA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CORNACHINI - 

OAB:25610-O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO PEÇAS E MECANICA 

COOPERDIESEL LTDA, CNPJ: 09207599000103 e atualmente em local 

incerto e não sabido JONAIR DOS REIS DE FRANÇA BENICIO, Cpf: 

56873050172, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

requerida, atualmente em lugar incerto e não sabido, para CIÊNCIA acerca 

do teor da penhora eletrônica parcial de valores, e, caso queira, ofereça 

embragos à execução no prazo de 30 (trinta) dias.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

3302-94.2015.811.0045.Considerando-se que a ultimação da intimação 

dos executados se frustrou, DETERMINO que se proceda à intimação dos 

devedores, acerca da penhora parcial de dinheiro, mediante a expedição 

de edital, na forma do art. 854, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo 

Civil.Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2019.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Melissa Rodrigues 

de França, digitei.

Lucas do Rio Verde, 10 de março de 2020

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93303 Nr: 497-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou recolher as guias para distribuição por esta 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94739 Nr: 1648-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88182 Nr: 2043-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAIMUNDO LOBO, DEJANIRA BUENO 

LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, houve resposta pela Fiagril do Oficio de fls. 252, sendo as 

demais até o presente nada informaram.

Impulsiono o feito para INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91395 Nr: 195-23.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  I S I D O R O  S E B A S T I ÃO 

BREITENBACH,(ESPÓLIO), SÍLVIA INÊS BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 INTIMO o EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha e 

comprove a guia de distribuição de carta precatória, ou, no mesmo prazo, 

retire em secretaria a carta precatória expedida, comprovando sua 

distribuição. INTIMO, ainda, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da petição de fls. 105/. 118

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 5630-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED PATO BRANCO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR IVONE TATTO, MARCIA REJANE TATTO 

FILIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA FONTANA - 

OAB:55816/PR, ANDREIA LEHNEN - OAB:, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258-B, KLAUS GIACOBBO RIFFEL - OAB:75.938-RS, 

TANIA MARA MARTINI - OAB:26087/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA CRISTIANE TATTO 

- OAB:12220/MT

 Intimo a EXEQUENTE acerca da expedição dos alvarás de fls. 263/264, 

bem como para que, no prazo de 05 (cinco)dias, se manifeste acerca da 

quitação integral da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 218-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONZIL GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu inerte o prazo para o requerido, citado via edital, 

se manifestar. Intimo o autor para promover o andamento do processo, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42663 Nr: 2972-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR RODRIGUES GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) para a comarca de Santo Augusto-RS, 

devendo comprovar a(s) distribuição(ões) no prazo de 30 dias, 

informando o número e a Vara do Juízo deprecado onde foi distribuída, 

para posterior acompanhamento pelo Juízo deprecante, ou recolher as 

guias para distribuição por essa secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34576 Nr: 5447-36.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ANTONIO MOLINARI, IVANI MARIA MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO DEMATHÉ - 

OAB:SC/24132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28926 Nr: 2829-55.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 Certifico que, até a presente não há respostas do Oficio de fls. 211, ainda 

que reiterado.

Impulsiono o presente para INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste-se nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003932-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MIGUEL BAPTISTA PARREIRA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 60 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1003932-31.2018.8.11.0045 Valor 

da causa: R$ 140,00 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação]

->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

APARECIDA TRINDADE Endereço: Rua Cerejeira, 129, Jardim Primavera, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FABIO MIGUEL BAPTISTA PARREIRA - ME Endereço: Rua Pinheiro, 139-E, 

Jardim Primavera, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da requerida, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: A requerente efetivou compras na 

empresa requerida no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 

Contudo, a empresa requerida encerrou suas atividades nesta urbe e a 

requerente não consegue quitar seu débito. Diante da situação 

esquadrinhada, o requerente está com o nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito desde 11.04.2018. Assim, necessário se faz o 

ajuizamento da presente ação de consignação em pagamento, a fim de 

que o assistido possa realizar a quitação do débito para ter seu nome 

excluído dos órgãos de proteção ao crédito. DESPACHO/ DECISÃO: 

Processo n.º 1003932-31.2018.8.11.0045. Como medida de prudência e 
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evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas Renajud e Siel, visando 

obter informações a respeito do atual endereço da requerida. Com a 

juntada dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que a 

requerida se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor do 

art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, determino que se proceda à 

citação da requerida, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de março de 2020. Guilherme Pereira Dias 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001240-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX EDUARDO GALEGO OAB - SP259772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001240-59.2018.8.11.0045. Item I – Tomando-se em 

consideração que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, com 

lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de 

Processo Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito 

em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do 

executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora 

eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema 

BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto 

de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no 

art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora. Item II – Considerando-se que a penhora on-line resultou 

inexitosa e a ausência de informações a respeito da existência de bens, 

passíveis de penhora, Determino a realização de consulta, junto ao 

sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado. Expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção do veículo descrito no extrato em anexo. 

Concretizada a penhora e a avaliação dos bens, proceda-se à intimação 

do devedor acerca do conteúdo dos atos processuais efetivados. Item III – 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005626-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NUNES BARBOSA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005626-35.2018.8.11.0045. Item I – Tomando-se em 

consideração que a empresa devedora não integralizou o pagamento da 

dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do 

Código de Processo Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro 

em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade da empresa executada, balizada no limite da totalidade do 

valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora 

eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema 

BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto 

de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no 

art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora. Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo. Item II – A escrivania 

deverá promover a alteração dos dados e registros de autuação do 

processo, com a finalidade de excluir do polo passivo da ação Enertécnica 

Comércio e Prestadora de Serviço Ltda – ME , incluindo-se a empresa 

ASNX Engenharia Ltda - ME. Item III – Proceda-se à expedição de novo 

mandado judicial, com a finalidade de proceder-se à citação dos 

executados Paulo Sérgio de Araújo e Márcia Nunes Barbosa, nos termos 

da decisão judicial que recebeu a petição inicial. Frise-se, por conveniente, 

que o meirinho, uma vez presentes os requisitos do art. 252 do Código de 

Processo Civil, deverá realizar a citação dos executados por hora certa. 

Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS VENSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001953-05.2016.8.11.0045. Item I – Tomando-se em 

consideração que os devedores não efetivaram o pagamento da dívida e 

que à ação de embargos à execução não foi atribuído efeito suspensivo, 

com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de 

Processo Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito 

em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade da 

empresa executada, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 
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operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora 

eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema 

BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto 

de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no 

art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora. Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação da credora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo. Item II – Indefiro o pedido 

que visa à aplicação de medidas coercitivas à empresa executada, 

consistente em suspensão de cartões de crédito. É que, de acordo com a 

norma de regência, a ação de execução se desenvolve de maneira menos 

gravosa para o devedor [art. 805 do Código de Processo Civil]. Por 

conseguinte, considero que as medidas coercitivas postuladas pelo 

exequente, sem esgotar os demais meios para a satisfação da dívida, 

ultrapassam as esferas da proporcionalidade e da razoabilidade [art. 8º do 

Código de Processo Civil/2015]. Nesse sentido: TJRS, Agravo de 

Instrumento n.º 70075716423, 14.ª Câmara Cível, Relator: Miriam A. 

Fernandes, julgado em 30/10/2017; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70074313206, 7.ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, julgado em 24/10/2017. Item III – Considerando-se que a empresa 

executada não se trata de firma individual, onde o patrimônio e a própria 

personalidade jurídica da empresa se confunde com o da pessoa física, 

mas de sociedade empresária limitada, Indefiro o pedido que visa a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito de 

propriedade dos sócios da executada. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RAIMUNDO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001351-72.2020.8.11.0045. Indefiro o pedido de concessão 

do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do teor da consulta 

realizada no sistema informatizado RENAJUD, que segue no anexo, 

depreende-se que existem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que o autor Luiz Raimundo Lobo não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do 

valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privado do 

acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo 

produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que o autor 

possui patrimônio pessoal razoável — haja vista que figura como 

proprietário de cinco veículos automotores —, que denota, por inferência 

racional, a existência de sinais exógenos que demonstram que possui 

condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas 

judiciais. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000873-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000873-64.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000977-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA ROVERSI BERTHOLDI 00403959101 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000977-56.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001009-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICCIANI PHOTO ESTUDIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001009-61.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001021-75.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001021-75.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001115-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LAURA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001115-23.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001124-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001124-82.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000964-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VEZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000964-57.2020.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo da 1.ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, visto que se trata de cumprimento de 

sentença prolatada no processo nº 870-73.2013.811.0045, Cód: 87071. 

Diante disto, Determino a remessa deste processo ao Juízo da 1.ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência para 

apreciar a matéria da demanda [art. 516, inciso II do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001013-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (EXEQUENTE)

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR JACO BUZANELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001013-98.2020.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, visto que a petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível 

da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Diante disto, Determino a remessa 

deste processo ao Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004789-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERICLES MAGNO DE MEDEIROS OAB - PB11431 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004789-14.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Pois bem. Da análise meticulosa do 

material cognitivo produzido no processo, vislumbra-se que efetivamente, 

por equívoco material, este Juízo olvidou do fato de a empresa requerente 

ter postulado “a extinção do feito em caráter de urgência, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC”, conforme se evola do conteúdo da petição 

encartada no evento nº 16858639. Por via de consequência, diante desta 

moldura, estou acolhendo os embargos de declaração opostos, uma vez 

que, de fato, a doutrina e a jurisprudência hodiernas admitem embargos de 

declaração com efeitos modificativos, diante de situações excepcionais, 

como é o caso concreto, em que o ‘decisum’ partiu de premissa fática 

equivocada [cnf. STJ, EDcl no REsp 876.844/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

2ª Turma, DJ 27/04/2007, P. 328]. Ante o exposto, devido a existência de 

equívoco material, ACOLHO os embargos de declaração formulados por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, para o fim de, atribuindo 

efeito infringente, Promover a retificação da sentença encartada no 

evento nº 17341656, que passam a ter a seguinte redação: “Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão promovida por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda contra Construtora LMG Eireli ME, ambas já qualificadas 

no processo, sob o pretexto de que as partes celebraram contrato de 

alienação fiduciária em garantia, para aquisição de veículo automotor, mas 

a requerida deixou de pagar as parcelas vencidas, acarretando, 

consequentemente, o vencimento antecipado da dívida. Narrou que o 

crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a mora é 

imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do 

pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, liminarmente. Foi 

deferida a tutela de urgência e cumprida a liminar postulada pela autora, 

procedendo-se à busca e apreensão. A requerida, por sua vez, constituiu 

procurador e efetivou a purgação da mora, realizando acordo extrajudicial. 

Na sequência a autora postulou requerendo a extinção do processo, 

enquanto que a requerida pediu a devolução do bem, livre de ônus. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a requerente manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, 

mencionando que as partes transigiram extrajudicialmente, o que revela a 

ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado à não oposição pela parte adversa [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

Homologo o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito, e Determino a 

restituição do veículo, objeto da garantia contratual, à empresa requerida, 

ficando mantido o gravame de alienação fiduciária. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.” Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004729-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE POLITTA LUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004729-07.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Claudete Polita 

Luza contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em que 

ilustrou, em suma, que é titular da unidade consumidora de energia elétrica 

nº 6/1352915-1, e que a requerida, em procedimento de fiscalização, 

verificou a existência de irregularidade no medidor de consumo. Narrou 

que, posteriormente, em 07 de outubro de 2018, foi surpreendida com a 

cobrança de consumo de energia elétrica não-faturado, no valor 

equivalente a R$ 7.263,05 (sete mil, duzentos e sessenta e três reais e 

cinco centavos). Mostrou oposição com relação ao valor cobrado. Narrou 

que, em razão da postura da empresa requerida, experimentou danos 

morais. Requereu, ao final, a procedência do pedido para o fim de declarar 

a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização, por danos morais. Foi deferida a tutela de urgência e 

procedida a citação da requerida. A empresa requerida apresentou 

resposta, oportunidade em que impugnou o requerimento de concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito asseverou que 

durante vistoria de rotina foi detectada a existência de irregularidade 

(neutro isolado) no aparelho de medição de energia elétrica instalado na 

unidade consumidora da autora. Ilustrou que, diante da existência de 

irregularidades no medidor, foi instaurado procedimento administrativo com 

o fito de proceder a recuperação do consumo não-faturado que, por sua 

vez, observou as normativas previstas na Resolução n.º 

414/ANEEL/2010. Defendeu a regularidade da cobrança da dívida, a 

inexistência de ato ilícito e a inocorrência de danos morais. Requereu, ao 

final, a improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que o autor, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Oportunizada a dilação 

probatória, as partes postularam requerendo o julgamento antecipado da 

lide. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. 

Passo a fundamentar. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que 

se configura absolutamente desnecessária a produção de prova 

testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, 

haja vista que as partes não requereram a produção de outras provas, os 

fatos estão comprovados pelos documentos juntados e a matéria a ser 

solvida é unicamente de direito. Logo, procedo ao julgamento antecipado 

da lide, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. Com efeito, no que tange à 

impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulada 

em contestação pela requerida, tenho que deva ser acolhida. A 

assistência judiciária gratuita configura-se como direito fundamental, que 

objetiva concretizar a garantia do direito de acesso à tutela jurisdicional do 

Estado, para aquele que não dispõe de recursos financeiros para 

encampar a defesa de direitos/interesses jurídicos e para viabilizar o 

credenciamento para o exercício básico de direitos e garantias 

fundamentais, e acarreta, como consequência direta, na desoneração do 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios e 

periciais. A assistência judiciária gratuita caracteriza-se como direito 

subjetivo do indivíduo, menos favorecido, sob o ponto de vista financeiro e 

econômico, e deve ser compreendida como apanágio natural daquele que 

busca o acesso à Justiça e não incorpora condições mínimas para arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

entidade familiar da qual faz parte integrante. O fato de tratar-se de 

pessoa miserável/pobre, na acepção literal da expressão, mostra-se, por 

conseguinte, totalmente irrelevante, para efeito de concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Interpretação que resulta da exegese do 

disposto no art. 1.º c/c o art. 4.º, ambos da Lei n.º 1.050/1.960 e art. 5.º, 

inciso XXXIV, alínea ‘a’ e inciso XXXV da CRFB/88. A concessão da 

gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende da 

caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a 

existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de 

advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 

n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. 

Isso implicar considerar, por inferência racional, que compete ao 

impugnante o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em 

estado de miserabilidade jurídica [cf.: STJ, AgRg no Ag em REsp n.º 

45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 13/08/2013; 

STJ, AgRg no AREsp n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos 

Ferreira, j. em 24/04/2012]. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que subsistem provas concretas que 

demonstram que a autora/ impugnada reúne condições 

econômico-financeiras suficientes para arcar com o pagamento das 

despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da 

família. A análise minuciosa do conjunto de provas produzido no processo, 

principalmente do teor dos documentos juntados nos eventos nº 18508567 

– pág. 3, nº 18508572 – págs. 1/2 e 18508573 – págs. 1/3, permite divisar 

que a autora apresenta consumo expressivo de energia elétrica em sua 

residência e, ao mesmo tempo, possui patrimônio pessoal elevado (que 

compreende imóvel de alto padrão e um veículo, utilitário de luxo), o que 

denota, por inferência racional, a existência de sinais exógenos de 

riqueza e condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das 

custas judiciais e, por via de arrastamento, se mostra totalmente 

incompatível com o conceito de pobreza e miserabilidade. A guisa de 

ilustração, a corroborar tais assertivas, colho do repertório de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais, os seguintes precedentes, os 

quais versam a respeito de situações análogas à presente: “APELAÇÃO 

CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SINAIS DE RIQUEZA DO IMPUGNADO. 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. A Lei n.º 1.060/50 visa garantir aos 

efetivamente necessitados, ou que não possam arcar com tais despesas 

sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, o acesso à Justiça, 

situação que deve restar demonstrada nos autos. Se os autos principais, 

onde foi concedido o benefício da AJG, contém elementos de prova 

suficientes para demonstrar sinais de riqueza do beneficiário, assim como 

patrimônio e despesas incompatíveis com a renda declarada, a 

impugnação ao benefício da AJG merece ser acolhida, para revogação 

daquele. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70033653486, 7.ª Câmara Cível, Relator: Des. André Luiz Planella 

Villarinho, julgado em 11/08/2010) — com destaques não inseridos no 

texto original. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJG. DECLARAÇÃO DE 

RENDIMENTOS QUE INDICA EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA 

POSTULANTE SUFICIENTES PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DAS 

DESPESAS PROCESSUAIS. Inviável a concessão do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita quando a postulante possui bens 

suficientes para o pagamento das despesas processuais. No caso, 

externados sinais de riqueza não se coadunam com a postulação do 

benefício destinado aos que efetivamente não possuem condições de 

arcar com o custo do processo judicial. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO POR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE” (TJRS, Agravo de 

Instrumento n.º 70038412011, 20.ª Câmara Cível, Relator: Des. Walda 

Maria Melo Pierro, julgado em 16/09/2010) — com destaques não inseridos 

no texto original. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por 

linha de estima que a autora/impugnada, na réplica, não opôs resistência à 

impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça 

apresentada pela ré em contestação e que, nos autos, subsistem 

evidências concretas que dão conta de que reúne condições financeiras 

para arcar com a quitação das despesas do processo, não vejo como dar 

entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, 

descaracterizados os requisitos/condições mínimas que autorizam a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o acolhimento da 

impugnação é medida que se impõe. Não subsistem outras questões 

preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos 

autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Pois 

bem. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo do Termo de Ocorrência e Inspeção e do 

Levantamento Fotográfico, juntados nos eventos nº 18508575 – págs. 1/4 

e nº 18508581 – págs. 1/2, deflui-se que os representantes/inspetores da 

concessionária requerida, na data de 18/09/2018, quando da 
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investigação/inspeção sobre a metodologia de quantificação do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente à 

autora, constataram a existência de irregularidade no medidor de 

consumo, consistente em “Neutro Isolado”, o quê originou a consolidação 

de dívida, que compreendeu o lapso de tempo determinado entre 

dezembro de 2016 e agosto de 2018 e apurou a diferença de 8.018Kw/h, 

que representa o quantitativo total de R$ 7.263,05 (eventos nº 18508569 – 

págs. 1/2 e nº 16342087 – pág. 1). Neste aspecto, aliás, também deve ser 

destacado o histórico de consumo de energia elétrica da unidade 

consumidora, constante no evento nº 18508573 – págs. 1/6. Do cotejo 

desta prova, extrai-se que durante o período de irregularidade, o consumo 

mensal, entre agosto/2017 e agosto/2018, da unidade consumidora, foi de 

635, 815, 837, 694, 383, 778, 637, 733, 661, 737, 545, 699 e 602kva/mês. 

Já nos meses anteriores ao início da irregularidade, entre agosto e 

dezembro de 2016, foi registrado consumo de 860, 817, 760, 935 e 

726kva/mês, e, nos meses posteriores à correção da irregularidade, entre 

outubro/2018 e fevereiro/2019, foi registrado consumo de 969, 967, 779, 

995 e 834kva/mês. Não se pode negar, portanto, que a irregularidade 

constatada no medidor da unidade consumidora tiveram o condão de não 

registrar de maneira correta o consumo de energia. Ao dissecar, de 

maneira meticulosa, o teor dos documentos juntados no evento nº 

18508569 – págs. 1/2, deflui-se que o cálculo de revisão de faturamento 

do consumo prestou reverência à regra modelada no art. 130, inciso III da 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, o qual é aplicável ao caso em tela, não 

se vislumbrando, portanto, nenhuma ilegalidade. Efetivamente, o método de 

constituição da dívida, que materializa a fatura, se concretizou de forma 

válida e regular e não padece de qualquer tipo de vício de constituição, 

visto que observado o contraditório e a ampla defesa, na exata medida em 

que a requerente tomou conhecimento acerca da instauração do 

procedimento administrativo na data de 09/10/2018 (evento nº 18508578 – 

pág. 1) e, inclusive, veiculou defesa administrativa (evento nº 16342394 – 

págs. 1/9). Deveras, subsistindo suspeita da existência de irregularidades 

no medidor de energia elétrica, a concessionária e o consumidor podem 

promover, através da instauração de processo administrativo, o exame da 

aferição do consumo [art. 113 e art. 114 da Resolução n.º 414/2010 da 

ANEEL]. A avaliação técnica dos equipamentos deve se concretizar por 

meio da realização de exame, realizado por órgão/entidade, certificada e 

acreditada junto ao INMETRO com certificação em consonância com a 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor solicitar 

a realização de perícia técnica [art. 129, § 6.º da Resolução n.º 414/2010 

da ANEEL]. Constatada a existência de irregularidades no medidor de 

energia elétrica, o valor do débito, decorrente da recuperação de consumo 

não registrado, deve ser calculado segundo as regras previstas na 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. Portanto, diante desta moldura, 

considerando-se que o procedimento adotado para fins de verificar a 

existência da irregularidade no medidor de energia elétrica e quantificar a 

dívida se concretizou de forma válida e regular, considero que se mostra 

totalmente inviável promover-se a declaração da inexigibilidade da dívida. É 

de responsabilidade do proprietário da unidade consumidora o 

ressarcimento, pois foi quem se beneficiou da medição equivocada, 

independentemente da prova de dolo ou da autoria de eventual fato 

delituoso. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DISPENSABILIDADE DIANTE DE OUTROS 

ELEMENTOS DE PROVA. HISTÓRICO DE CONSUMO. AVARIA 

COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. - Verificada a presença de 

irregularidade na medição de energia elétrica na unidade consumidora, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e o histórico de consumo, é de rigor a recuperação de 

consumo decorrente de utilização da energia fornecida e não registrada 

corretamente. - Em que pese a ausência de prova da remessa do medidor 

para análise técnica, os demais elementos carreados aos autos 

demonstram a existência de irregularidade no medidor do consumidor. - 

Não importa a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 

105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 

115, II, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. MANUTENÇÃO. - Deve 

ser utilizado como critério de cálculo aquele estabelecido no art. 115, II, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois descabe ao Poder Judiciário 

intervir na esfera administrativa para substituir os critérios de arbitramento 

de consumo concebidos pela entidade reguladora, sob pena de 

instauração da chamada dupla administração. Precedentes das Câmaras 

integrantes do 11º Grupo Cível desta Corte. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70076413319, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 26/04/2018)— com destaques não 

inseridos no texto original. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PUBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 1. Constatada a 

irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, caberá ao 

administrado o pagamento das diferenças resultantes, na forma do 

disposto nos arts. 115, incisos II e III, e 130, inciso III, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, pois se beneficiou com a leitura a menor da energia 

consumida. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema 

de medição de energia elétrica após o ponto de entrega, nos termos dos 

arts. 166 e 167 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Cobrança de 

custo administrativo que tem por fim indenizar a concessionária pelas 

despesas da inspeção in loco. Valor cobrado que encontra amparo no art. 

131 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 4. A imputação de 

débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor 

de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento, já que diz 

respeito a débito pretérito. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70075654988, Terceira Câmara Cível, Relator: Matilde 

Chabar Maia, Julgado em 09/01/2018) – com destaques não inseridos no 

texto original. Por outro lado, levando-se por linha de estima o 

entendimento sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre o tema ‘sub judice’, 

tomando-se em consideração que o fornecimento de energia elétrica 

caracteriza-se como serviço público essencial [art. 10 da Lei n.º 

7.783/1989], subordinado à observância do princípio da continuidade da 

prestação [art. 22 da Lei n.º 8.078/1990 e art. 6.º, § 1.º da Lei n.º 

8.987/1995], deflui-se, por inferência racional, que a concessionária não 

pode interromper o fornecimento de energia elétrica, fruto da ausência de 

pagamento de dívida, decorrente da recuperação de consumo 

não-faturado, apurada a partir de defeitos no medidor de energia elétrica 

(sem fraude atribuível ao consumidor) — embora lhe seja reservada a 

possibilidade de cobrar a dívida através das vias legais. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que 

versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque, cuja ementa transcrevo em parte: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO 

CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO 

CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO 

RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A 

concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao 

corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além 

das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à 

recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar 

débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos 

antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 

543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), 

admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador 

de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em 

razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". PANORAMA 

GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte 

administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de 

energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do 

consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível 

à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. (...). 7. 

Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação 

exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação 

de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que 
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estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 

1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 

Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, 

Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 

1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 

257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; 

AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, 

Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 

360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 

300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; 

AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg 

no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

27.3.2008. (...). 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ: REsp 1412433/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 

28/09/2018) – com destaques não inseridos no texto original. Por 

derradeiro, no que tange ao pedido indenizatório, para efeito de 

caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se 

mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a 

valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade 

(direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma 

concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se 

por linha de estima que a cobrança da dívida se concretizou de forma 

válida e regular, visto que decorrente de consumo de energia elétrica 

não-faturada, e considerando-se que a companhia requerida protagonizou 

postura impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem 

ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Claudete Polita Luza 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de, 

Confirmar Parcialmente a tutela de urgência anteriormente concedida, e: a) 

Determinar que a companhia reclamada se abstenha de promover o corte 

do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente à 

requerente, com relação, exclusivamente, a cobrança de dívida, 

decorrente da recuperação de consumo não-faturado; b) Acolher a 

impugnação ao requerimento de concessão da assistência judiciária 

gratuita e, consequentemente, Determinar a Revogação do benefício 

conferido à autora/impugnada; c) Indeferir os demais requerimentos; d) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 70% das custas 

processuais e a requerida com os demais 30% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído 

à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117625 Nr: 8204-90.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEZAROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 

MEZAROS, Rg: 2489762-0, Filiação: Simone Carne dos Santos e Pedro 

Mezaros, data de nascimento: 08/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Campina da Lagoa-PR, Telefone (65) 9601-0610. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "(...) I - No dia 25 de março de 2015, por volta das 15h, 

na Rua Anchieta, nº 1212-S, Parque das Araras, nesta urbe, o agente 

imputável PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEZAROS, em coautoria com o 

agente inimputável ELISEU LARENTINO VEIGA caracterizada pela 

comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante concurso de 

agentes e rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisas alheias 

móveis, consistentes 01 (um) CPU Zmax, cor preta, serial 

01022744010097; 01 (um) monitor LG E2050TV, 20', serial 

010SPNYA1367; 02 (duas) caixas de som de computador, cores preta e 

prata; 01 (um) mouse, cor preta, marca BRIGHT; 01 (um) secador de 

cabelos, cor vermelha, marca PHILCO; 01 (um) ventilador, marca ULTRA, 

30cm; 02 (dois) latões de plástico de 100l; 01 (um) aparelho de DVD, 

marca PHILCO, cor preta , serial KK10747B2D; e 01 (uma) carteira 

feminina, cor marrom, contendo diversos cartões e documentos pessoais; 

em prejuízo das vítimas Antonio Oliveira e Silva e Ivanete Alves Castro e 

Silva(...). II - Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar 

acima mencionadas, o acusado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 

MEZAROS corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente ELISEU 

LARENTINO VEIGA, de 16 (dezesseis) anos, com ele praticando infração 

penal.(...)"

Despacho: Vistos etc.,Realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e 

SIEL, não foi encontrado qualquer informação acerca do atual endereço 

do acusado, conforme extratos em anexo.Assim sendo, determino a 

citação e intimação do acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigos 361 e 363, §1º, ambos do CPP.Após, colha-se 

manifestação do representante do Ministério Público.Às providências e 

expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRENDON MURYEL 

SCHEFFER BINKO, digitei.

Lucas do Rio Verde, 06 de setembro de 2019

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127240 Nr: 4091-59.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ALMEIDA LOPES DE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO DE ALMEIDA LOPES DE, Cpf: 

05728210180, Rg: 2649813-8, Filiação: Naide Pereira de Almeida, e Carlos 

Alberto Lopes de Moraes, data de nascimento: 12/01/1997, brasileiro(a), 

natural de Lucas do Rio Verde-MT, solteiro(a), Telefone 99620-8619. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "(...) Restou apurado no incluso caderno que, na 

indigitada data e local, o denunciado BRUNO DE ALMEIDA LOPES DE 

MORAES, na qualidade de testemunha dos autos de cód. nº 121544, em 

seu depoimento, negou com a verdade, sobre a conversa via aplicativo de 

celular 'What's App' com o menor Jeferson Alves de Souza, sobre o fato 

do disparo de arma de fogo , que vitimou o menor Cristian Álvaro da Silva, 

tendo denunciado dito desconhecer o teor da conversa , mas afirmado ser 

o proprietário do numeral (65) 9626-3943.(...)"

Despacho: Vistos etc.,Realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e 

SIEL, não foi encontrado qualquer informação acerca do atual endereço 

do acusado, conforme extratos em anexo.Assim sendo, determino a 

citação e intimação do acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigos 361 e 363, §1º, ambos do CPP.Após, colha-se 

manifestação do representante do Ministério Público.Às providências e 

expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRENDON MURYEL 

SCHEFFER BINKO, digitei.

Lucas do Rio Verde, 09 de setembro de 2019

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118005 Nr: 8452-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RODRIGUES DA SILVA, ADAISE 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAISE RODRIGUES DA SILVA, Rg: 

2324074-1, Filiação: Valdete Maria e Celio Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 29/05/1992, brasileiro(a), natural de Iguatemi-MS, convivente, 

Telefone (65) 9809-0817. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “(...)” Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu promotor de justiça, abaixo firmado. No uso de sua 

atribuição descrita no artigo 129, inciso I, da constituição federal, vem 

perante Vossa Excelência, com base nos autos de termo circunstancia nº 

6 0 4 1 - 1 1 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 5 ,  A p o l o  n º  9 2 1 7 8 , S i m p  n º 

003614-040/2013,oferecer DENÚNCIA, em face de ADAISE RODRIGUES 

DA SILVA, Brasileira, convivente, natural de Iguatemi/MS, nascida aos 

29/05/1992,portadora do RGnº2324074-1 SSP/MT, filha de Valdete Maria e 

Celio Rodrigues da Silva. Costa nos referidos autos que, aos 14/11/2013, 

no período vespertino. Nas dependências do FORUM MUNICIPAL, nesta 

cidade Lucas do Rio Verde/MT. A denunciada JAQUELINE GIUZIO, praticou 

vias de fato em desfavor das sras, Adaise Rodrigues da Silva e Aline 

Rodrigues da Silva. Outrossim, consta que, nas mesmas circunstancias de 

local e tempo acima descritas, as denunciadas ADAISE RODRIGUES e 

ALINE RODRIGUES DA SILVA, ofenderam a integridade corporal da vitima, 

quem seja a sra. JAQUELINE GIUZIO. Assim agindo, a denunciada 

JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO, vulgo “jaque”, teve sua conduta 

amoldadas ao art.129, caput, do cp nº3.688/41, assim como as 

denunciadas ADAISE RODRIGUES DA SILVA e ALINE RODRIGUES DA 

SILVA, tiveram suas condutas amoldadas ao art.129, caput, do cp, razão 

pela qual são neste ato denunciadas pelo Ministério Público Estadual , 

requerendo que Vossa Excelência receba e autue a presente DENÚNCIA a 

instaurar o competente procedimento penal, citando as acusadas e 

prosseguindo-se com feitoaté ulterior sentença condenatória. LUCAS DO 

RIO VERDE/MT, 03 Dezembro de 2014, Promotor de Justiça 

PAULOHENRIQUE AMARAL MOTTA.”

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Citem-se e intimem-se as acusadas, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responderem à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério 

Público, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome das réas É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 21 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141188 Nr: 4114-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEDRASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON PEDRASSANI, Rg: 

302.471.904-3_, Filiação: Jurema Pedrassani e Miguel Pedrassani, 
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brasileiro(a), casado(a), operador de maquina, Telefone 99184014. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº4114-68.2017.811.0045,oferecer DENÚNCIA em face de NELSON 

PEDRASSANI, pela pratica do seguinte fato delituoso consta, no bojo do 

caderno investigativo que, aos 11/06/2017,por volta das 08 hrs 30 min, na 

rua Cândido Portinari. Nº4390-S, Bairro parque das araras. Nesta urbe o 

denunciado ameaçou a vitima, quem seja, a sra. SIMONE DOS SANTOS, 

mediante escritos, de causar-lhe mal injusto e grave. No âmbito da unidade 

doméstica e familiar. Ante o exposto, O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso DENUNCIA NELSON PEDRASSANI, como incurso no 

art.147,caput, do CP C/C ART.7º,II lei 11340/2006 e no art.320 da lei 

9.605/1998.Lucas do Rio Verde/MT, 12 março de 2018,Promotor de 

Justiça, Marcio Schimiti Chueire.”

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT).5. Dê ciência ao Ministério Público.6. Findo, em relação a 

eventual crime de dano simples praticado contra bem de particular pelo 

agressor, vejo que restou precluso o direito de queixa da ofendida, visto 

que, da data do conhecimento da autoria criminosa (11/06/2017) até o 

presente momento já decorreu o prazo decadencial de 06 (seis) meses.7. 

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141957 Nr: 4518-22.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELVIS QUEIROZ DE SOUZA, Cpf: 

68871538153, Filiação: Zenaide Luzia de Queiroz Souza e João de Souza, 

data de nascimento: 10/11/1977, natural de Caceres-MT, separado(a) 

judicialmente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº4520-889.2017.811.0045 E Nº4518-22.2017.811.0045, oferecer 

DENÙNCIA em face de ELVIS QUEIROZ DE SOUZA, pela pratica dos 

seguintes fatos delituosos, consta nos autos do I.P. que no dia 25 de 

setembro de 2016, na av. Paraná. Quitinete em frente a escola “dois mil” 

nesta urbe, o denunciado ELVIS QUEIROZ DE SOUZA, praticou vias de 

fato contra a vitima, a sra., ARIETA SIQUEIRACASTRO, com quem 

mantinha relação i íntima de afeto e coabitação. Ante expostos, o 

denunciado ELVIS QUEIROZ DE SOUZA, teve sua conduta incursas no 

art.21, da Lei de contravenções Penais, e no art.147,por duas vezes, do 

CP.C/C a Lei Federal nº11.340/2006.” Lucas do Rio Verde/MT, 18 

dezembro de 2017, Promotora de Justiça, Anízia Tojal Serra Dantas.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa da mesma o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso IV, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Em 

relação a eventual crime de injuria praticado pelo agressor contra a vítima 

Arieta Siqueira Castro, vejo que restou precluso o direito de queixa do 
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ofendido, visto que, da data do conhecimento da autoria criminosa 

(28/09/2016) até o presente momento já decorreu o prazo decadencial de 

06 (seis) meses.7. Proceda-se também com a vinculação do Inquérito 

Policial nº. 4520-89.2017 (id. 141959) a presente ação penal, eis que a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contemplou os fatos apurados 

no referido feito, além dos fatos apurados no Inquérito Policial nº. 

4518-22.2017 (id. 141957).8. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127273 Nr: 4118-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UENDERSON LEMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UENDERSON LEMES DIAS, Cpf: 

00522185207, Filiação: Antoniva Lemes de Jesus e Raimundo Nonato 

Rodrigues Dias, data de nascimento: 01/01/1990, brasileiro(a), natural de 

Ariquemes-RO, convivente, vidraceiro e entregador, Telefone (66) 

9611-4054. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº131/2016 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de UENDERSON 

LEMES DIAS, Brasileiro, solteiro, natural de Ariquemes/RO, nascido 

em01/01/1990, filiação: Raimundo Nonato Rodrigues Dias e Antônia Lemes 

de Jesus, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, aos 12 de fevereiro de 2016, por volta das 09hrs 30 min. Rua 

pitomba, nº3130-S, Bairro cerrado, nesta urbe, o denunciado, 

UENDERSON LEMES DIAS, privou de liberdade, mediante cárcere privado, 

a vítima Thamiris.o.b. com quem mantinha relação íntima de afeto e 

coabitação, Ante exposto, o denunciado UENDERSON LEMES DIAS teve 

sua conduta incurso art 148, §,1º,I, do CP, c,c disposições da LEI 

11.340/2006, razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT,20 DE FEVEREIRO DE 

2017, PROMOTOR DE JUSTIÇA CAIO MÁRCIO LOUREIRO.

Despacho: Vistos etc.,Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu, salvo 

os referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). Após, venham-me os autos conclusos.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131985 Nr: 6737-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JESUS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIAO JESUS MORAES, Cpf: 

54549728191, Rg: 826979, Filiação: Maria das Graças de Moraes e Jose 

Nelson Moraes, data de nascimento: 08/05/1971, brasileiro(a), natural de 

Caiaponia-GO, Telefone (66) 9-9608-6376. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 6737-42.2016.811.0045 ,oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

SEBASTIÃO JESUS MORAES., Brasileiro, solteiro natural Caiapônia/GO 

nascido 08/05/1971, filiação: Jose Nelson Moraes e Maria das Graças de 

Moraes pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P 

incluso que, aos 24 de outubro de 2016, por volta das 23 hrs30min. Na rua 

celósias, nº1027-W, bairro bandeirantes nesta urbe, o denunciado, 

SEBASTIÃO JESUS MORAES., ameaçou, por meio de palavras, de causar 

mal injusto e grave á vítima, Eva A.L.com manteve relação íntimade afeto e 
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coabitação.. Ante exposto, o denunciado SEBASTIÃO JESUS MORAES 

teve sua conduta incurso no art.147,caput, do CP e no art,21 lei 3644/41, 

c/c, as disposições lei 11.340/06, razão pela qual O Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta 

denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com 

feito até ulterior Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 11 

DE JANEIRO DE 2018, PROMOTORA DE JUSTIÇA ANÍZIA TOJAL SERRA 

DANTAS.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso IV, da CNGC/MT). 5. Dê ciência ao Ministério Público.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175933 Nr: 473-67.2020.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBENILSON MACEDO CESARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBENILSON MACEDO CESARIO, 

Filiação: Maria de Jesus e Valdir Luciano Cesario, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER COM A INTIMAÇÃO do indiciado CLEBENILSON 

MACEDO CESARIO acima identificado para que fique CIENTE das Medidas 

Protetivas deferidas em favor da vitima, bem como CUMPRA-AS sob pena 

de ser decretada a prisão preventiva, conforme decisão em anexo 

notificação (Advertência).

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS: 1) O ofensor não poderá 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares (com exceção de eventuais 

filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter 

contato com a ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos 

do casal) e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

“b”, da Lei nº 11.340/2006).3) O ofensor não poderá frequentar a casa 

onde a vítima reside ou passará a residir, bem como o seu local de 

trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida 

(art. 22, III, “c”, da Lei nº. 11.340/2006). Deixo de deferir o pedido de 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida, vez que, segundo informações da própria vítima, não reside na 

mesma residência que o indiciado e indefiro os demais pedidos por falta de 

lastro probatório mínimo a ensejar os seus acolhimentos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Lucilene Correia Alves pela suposta prática das infrações penais 

descritas no artigo 129, §9º, artigo 140 e artigo 147, todos do Código Penal 

c/c Lei nº. 11.340/2006, cometidas por Clebenilson Macedo Cesario, 

ambos qualificados nos autos.A seguir, vieram-me os autos conclusos.É o 

sucinto Relatório.Fundamento e Decido.Analisando detidamente os autos, 

verifico a presença do “fumus boni iuris”, consubstanciado na suposta 

prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher baseada no 

gênero (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido nas declarações 

constantes no Pedido de Providências Protetivas de fls. 08/10, no Boletim 

de Ocorrência de fl. 03 e no Termo de Declarações de fl. 04, bem como o 

“periculum in mora”, haja vista a possibilidade de reiteração na prática 

delitiva.Assim sendo, tenho por bem, no caso versando, deferir as 

seguintes medidas protetivas de urgência:1) O ofensor não poderá 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares (com exceção de eventuais 

filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter 

contato com a ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos 

do casal) e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

“b”, da Lei nº 11.340/2006).3) O ofensor não poderá frequentar a casa 

onde a vítima reside ou passará a residir, bem como o seu local de 

trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida 

(art. 22, III,“c”, da Lei nº. 11.340/2006).Deixo de deferir o pedido de 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida, vez que, segundo informações da própria vítima, não reside na 

mesma residência que o indiciado e indefiro os demais pedidos por falta de 

lastro probatório mínimo a ensejar os seus acolhimentos.Fixo o prazo de 

06 (seis) meses de vigência das medidas de proteção acima fixadas, sem 

prejuízo de ser prorrogado futuramente caso haja pedido da ofendida 

devidamente justificado.Registro, por oportuno, que o direito de 

convivência tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de afetividade que 

devem ou deveriam prevalecer no seio familiar, garantindo à criança ou ao 

adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo 

somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito do próprio 

filho de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e materno. Nessa 

linha e, tendo em vista que as medidas aqui deferidas têm caráter apenas 

penal, a partícula familiares acima grafada, conforme já consignado, não 

afeta eventual direito de visita ao filho menor, o qual deve ser harmonizado 

com a não-aproximação da mulher em situação de violência 

doméstica.Sem prejuízo do deliberado até aqui, remeta-se cópia dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

(CEJUSC), com o fim de oportunizar às partes uma sessão de mediação, 

com todas as técnicas de referido instrumento de pacificação (Resolução 

125/2010), cuja sessão deve ser designada pelo referido centro, ocasião 

em que poderão acordar sobre as questões cíveis (procedimento a ser 

aberto no CEJUSC).Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei nº 

11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a assistência judiciária 

gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem como para promover as 
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medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se vista dos autos a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o caso e, no caso 

de detectar alguma situação de risco não agasalhada por esta decisão, 

comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade policial, 

comunicando que foram concedidas as medidas de proteção requeridas, 

devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo 

Penal, além de incorrer na prática do crime descrito no artigo 24-A, da Lei 

nº. 11.340/2006.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Rodrigues de 

Andrade, digitei.

Advertência: Notifique-se o ofensor acerca da presente decisão, para que 

cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, além de incorrer na prática 

do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176367 Nr: 748-16.2020.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, PCDS, ODSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EMERSON CLAIRTON DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 268.611, MARILCE AMARAL CAMARGO - 

OAB:427292

 Vistos etc.,

Intimem-me, via DJE, os advogados constituídos pelos acusados Leonardo 

Biz dos Santos e Ozana da Silva Santos para que, no prazo de 03 (três) 

dias, compareçam em Juízo para assinarem as petições de fls. 61/64 e 

84/86.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Findo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca do “item 4” da decisão de fls. 51/53, “item 5” da decisão de fls. 

55/57 e do pedido formulado pela Defesa às fls. 94/107.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176849 Nr: 1024-47.2020.811.0045

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERNANDES PINHEIRO, DANIEL MAGNO 

MORO SILVA, WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO 

RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Requisitem-se informações a autoridade coatora no prazo de 10 (dez) 

dias.

2. Após, colha-se o parecer Ministerial e venham-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161458 Nr: 6713-43.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO KAUNDA ASSUINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO KAUNDA ASSUINE, Cpf: 

75764806100, Filiação: Kaunda Assune e Berta Lucas, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 196/2015, oferecer DENÚNCIA em desfavor de GERALDO 

KAUNDA ASSUINE., Brasileiro, solteiro natural(...) nascido 01/01/1976, 

filiação: Kaunda Assune e Berta Lucas e , pela pratica do seguinte fato 

delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, no dia 05 de novembro de 

2017, por volta das 05hrs00min,na residência particular localizada na 

arena cultural, bairro menino Deus, nesta urbe. Ante exposto, o 

denunciado GERALDO KAUNDA ASSUINE teve sua conduta incurso no 

art.21 do decreto de lei nº3.688/41, c.c. o art. 5ºIII LEI NACIONAL 

Nº11.340/06, razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 21 DE NOVEMBRO 

DE 2017, PROMOTOR DE JUSTIÇA GUILHERME IGNÁCIO DE OLIVEIRA.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT). 4. Dê ciência ao Ministério Público.5. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 02 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114144 Nr: 6218-04.2015.811.0045
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENEDIR ROQUE, Cpf: 77759567049, Rg: 

4069881706, Filiação: Eva Roque e Teodolino Roque, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 196/2015, oferecer DENÚNCIA em desfavor de ENEDIR ROQUE., 

Brasileiro, solteiro natural Santo Antônio do sudoeste/PR nascido 

13/04/1977, filiação: Teodolino Roque e Eva Roque e, pela pratica do 

seguinte fato delituoso: Consta nos autos do I.P incluso que, no dia 22 de 

junho de 2014, por volta das 05hrs08min, na BR 163,KM 691. Via publica 

nesta urbe, o denunciado, ENEDIR ROQUE , conduziu veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool 

Ante exposto, o denunciado ENEDIR ROQUE teve sua conduta incurso no 

art. 306 lei federal nº9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), razão pela qual O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 16 DE NOVEMBRO 

DE 2017, PROMOTOR DE JUSTIÇA CAIO MARCIO LOUREIRO.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 31 de janeiro de 2019, às 13h00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3. INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Dê ciência ao Ministério Público.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 02 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151094 Nr: 489-89.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER DE PAULA PEREIRA, Rg: 

1769881-2, Filiação: Geneci de Paula Pereira e Armando Nunes Pereira, 

data de nascimento: 18/09/1983, brasileiro(a), natural de Paranaitá-MT, 

solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotor(a) de Justiça. Abaixo firmada. No uso de sua 

atribuição institucional descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal, vem perante Vossa Excelência, com base no Auto de Inquérito 

Policial nº 909/2017, oferecer DENÚNCIA em desfavor de VAGNER DE 

PAULA PEREIRA, pela pratica do seguinte fato delituoso: Consta nos autos 

do I.P incluso que, no dia 17 de outubro, de 2017, por volta das 

18hrs50min av. Bahia .nº 368-E. bairro rio verde nesta urbe, o denunciado 

VAGNER DE PAULA PEREIRA, ameaçou a vitima, a sra. Leia C.S., com 

quem manteve relacionamento íntimo de afeto e coabitação, por meio de 

palavras de causar-lhe mal injusto e grave Ante exposto, o denunciado 

VAGNER DE PAULA PEREIRA, teve sua conduta incursa art, 147,do CP 

.c.c. lei nº 11.340/06, razão pela qual O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com feito até ulterior 

Sentença Condenatória .”LUCAS DO RIO VERDE/MT, 27 DE FEVEREIRO DE 

2019, PROMOTOR DE JUSTIÇA MARCIO SCHIMITI CHUEIRE

Despacho: Vistos etc.,1 – Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 – Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possuir, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3 – 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 
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CNGC/MT). 4– Dê ciência ao Ministério Público.5 - Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176449 Nr: 801-94.2020.811.0045

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CLAIRTON DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 268.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intimem-me, via DJE, os advogados constituídos pelo requerente para que, 

no prazo de 03 (três) dias, compareçam em Juízo para assinarem a 

petição de fls. 02/06.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 174068 Nr: 6207-33.2019.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,Janailton do Nascimento, qualificado nos autos, por intermédio 

de advogado constituido, formulou pedido de revogação da prisão 

preventiva, alegando, em síntese, não estarem presentes o fumus boni 

juris e o periculum in mora necessários para a decretação da prisão 

preventiva do Requerente, aliado ao fato do mesmo apresentar todas as 

condições pessoais favoráveis (fls. 66/72).Instado, o representante do 

Ministério Público manifestou de forma desfavorável ao pedido (fls. 

77/80).A seguir, vieram-me os autos conclusos.É o Relatório.Fundamento 

e Decido.Analisando detidamente os motivos esposados na decisão 

proferida em plantão regional proferida às fls. 56/58, verifica-se que bem 

expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão 

preventiva do Requerente, ante a presença dos indícios da autoria, da 

materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida 

extrema para garantia da ordem pública, não havendo alteração fática 

capaz de maculá-la.Por outro lado, entendo que algumas condições 

pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à 

liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

majoritário. .ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão proferida em sede de plantão regional de fls. 56/58, MANTENHO a 

decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente, e INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Requerente 

Janailton do Nascimento, qualificado nos autos.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 174572 Nr: 6509-62.2019.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, ANDRÉ 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RAUL FELICIANO MAIA, PAULO HENRIQUE 

PEIXOTO, BEATRIZ TEODORO RADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio schabat mensch - 

OAB:25550-O

 Vistos etc.,1. Do acusado André dos Santos OliveiraTrata-se de ação 

penal movida em desfavor do acusado André dos Santos Oliveira, 

Anderson dos Santos Oliveira, Paulo Henrique Peixoto, Beatriz Teodoro 

Radi e Raul Feliciano Maia, imputando-lhes a prática dos delitos descritos 

no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006.À fl. 

133, foi acostada aos autos a Certidão de Óbito do acusado André dos 

Santos Oliveira.Consultado o Ministério Público, este requereu a extinção 

da punibilidade do réu (fl. 139).A seguir, vieram-me os autos conclusos.É 

o relatório.Fundamento e Decido.Estabelece o artigo 107, inciso I, do 

Código Penal: “Extingue-se a punibilidade:I – pela morte do agente.”ISSO 

POSTO, ante a prova do falecimento do acusado (fl. 133), com fulcro nos 

artigos 62, do Código de Processo Penal, e 107, inciso I, do Código Penal, 

em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO, por sentença, 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado André dos Santos de Oliveira, 

qualificado nos autos, no presente feito.2. Dos acusados Anderson dos 

Santos Oliveira, Paulo Henrique Peixoto, Beatriz Teodoro Radi e Raul 

Feliciano MaiaRecebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez 

que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça 

inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais 

e condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal. Ante o que preceitua o art. 56, da Lei 

11.343/2006, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

abril de 2020, às 13h30min. Saliento, que na referida audiência será 

realizado o interrogatório dos denunciados, bem como a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa que residem nesta 

Comarca. Se houver testemunhas residentes em outra comarca, 

expeça-se imediatamente carta precatória

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142134 Nr: 4626-51.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiza Cordeiro Sonego - 

OAB:20210

 Vistos etc.,

O pedido de restituição da quantia apreendida no presente feito (fls. 

67/69) deve ser formulado nos autos em que o requerente foi vítima.

No mais, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência de instrução e julgamento designada à fl. 74.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 166992 Nr: 1969-68.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de junho de 2020, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.
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Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100486 Nr: 6309-31.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DIAS vulgo "BRASIL", JOÃO 

ADOLAR DE OLIVEIRA, PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14.187/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVERSON DIAS VULGO "BRASIL", 

Cpf: 01171126158, Rg: 161.7800-9, Filiação: Lenir Dias, brasileiro(a), 

convivente, mecânico, Telefone (45)9952-5447. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, 

para o fim de:- CONDENAR os acusados JOÃO ADOLAR DE OLIVEIRA E 

PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, na prática do crime 

descrito no artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/2003;- CONDENAR o 

acusado CLEVERSON DIAS, qualificado nos autos, na prática do crime 

descrito no artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003; ABSOLVENDO-O do crime 

descrito no artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/2003, com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.DA FIXAÇÃO DA PENA 

A pena prevista para o crime descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, 

é de dois (02) a quatro (04) anos de reclusão, e multa. A pena prevista 

para o crime descrito no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, é de três 

(03) a seis (06) anos de reclusão, e multa. 1. Do acusado Cleverson 

DiasNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 

(dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem ponderadas. 

Desta forma, fixo a pena provisória de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 

(dez) dias-multa.Na terceira e ultima fase, inexistem causas de aumento 

e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 

(dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Fixo o regime de pena 

inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal); e o valor do 

dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na 

época do fato, em face da situação econômica do acusado. Por entender 

ser a medida socialmente adequada, com fundamento no artigo 44 do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da 

Execução Penal.Incabível sursis (artigo 77, do CP).2. Do acusado João 

Adolar de OliveiraNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a circunstancia atenuante da confissão espontânea, contudo 

deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor da 

Súmula nº 231 do C. STJ. Desta forma, encontro a pena provisória de 03 

(três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na terceira e última fase, 

inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena, razão pela qual 

torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa.Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 

33, § 2º, “c”, do CP; e valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um 

trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação 

econômica do acusado. Por entender ser a medida socialmente adequada, 

com fundamento no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas 

e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.Incabível sursis (artigo 77, do 

CP).3. Do acusado Pedro Adelar de OliveiraNa primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda 

fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstancia atenuante da 

confissão espontânea, contudo deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal em razão do teor da Súmula nº 231 do C. STJ. Desta forma, encontro 

a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na 

terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de 

pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Fixo o regime de pena inicialmente aberto, 

nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do CP; e o valor do dia-multa na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do 

fato, face a situação econômica do acusado. Por entender ser a medida 

socialmente adequada, com fundamento no artigo 44 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução 

Penal.Incabível sursis (artigo 77, do CP).DISPOSIÇÕES FINAISCondeno os 

réus ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

suspendo a cobrança em relação ao acusado Pedro Adelar de Oliveira por 

ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com a ressalva do artigo 12 

da Lei nº 1060/50.Considerando que responderam o processo soltos e 

não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho os 

acusados em liberdade no caso de eventual recurso.Incabível reparação 

de dano (art. 387, inciso IV, do CPP).Com a apresentação de cópia 

autenticada do registro válido das armas de fogo calibre .22 (apreendidas 

à fl. 51), bem como da compentente guia de transito, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, proceda-se a restituição aos acusados João Adolar 

de Oliveira e Pedro Adelar de Oliveira, lavrando o respectivo termo de 

entrega. Decorrido o prazo sem apresentação, certifique-se e 

encaminhem-se tais armamentos à unidade do exército mais próxima para 

destruição ou doação.Encaminhem-se as demais armas de fogo, munições 

e acessórios apreendidos (fl. 51) imediatamente a unidade do exército 

mais próxima para doação ou destruição, nos termos do artigo 25 da Lei 

nº 10.826/03.P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, quanto aos 

acusadosJoão Adolar de Oliveira e Pedro Adelar de Oliveira, procedam-se 

os seguintes atos: 1) Anote-se no Sistema Apolo; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lancem 

os nomes dos réus no rol dos culpados; 5) Expeçam-se guias de 

execução penal definitiva, encaminhando-as ao juízo competente; 6) 

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, sem pagamento voluntário da pena de 

multa, extraia-se certidão e encaminhe-a ao Ministério Público para as 

providências cabíveis (ADI nº 3150 do STF); 7) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Em relação ao acusado Cleverson 

Dias, venham-me os autos conclusos para análise do instituto da 

prescrição retroativa.Após, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 10 de março de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO (TESTEMUNHA)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-46.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUCAS DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUCAS DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONILZA DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEUDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA ALEIXO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AKIO MANOLO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIO VIANA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011558-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VINICIUS COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 22/04/2020, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004688-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA CRUZ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 11/12/2019 Hora: 16:25 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004688-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA CRUZ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004688-06.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: RONALDO SOUSA ROCHA Endereço: RUA 

MANGABEIRA, 3160, RESIDENCIA, CERRADO, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: SOUZA CRUZ S/A Endereço: 

COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ, RUA CANDELÁRIA 66, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20091-900 A presente INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos 

do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de março de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002847-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por suas advogadas e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2019, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002847-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que a empresa MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A foi excluída do polo passivo. Nesse passo, INTIMO a parte 

autora, por suas advogadas e via DJE, para manifestação no prazo legal, 

requerendo o que de direito, mormente para indicar os dados bancários 

para expedição do alvará. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de março de 2020. 

Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVEIRA E SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor do 

"Aviso de Recebimento", cancelo a audiência anteriormente designada e, 

ato contínuo, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, notadamente acerca do endereço da parte 

reclamada. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de março de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-06.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor do 

"Aviso de Recebimento", cancelo a audiência anteriormente designada e, 

ato contínuo, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, notadamente acerca do endereço da parte 

reclamada. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de março de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEVAL DOS SANTOS NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor do 

"Aviso de Recebimento", cancelo a audiência anteriormente designada e, 

ato contínuo, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, notadamente acerca do endereço da parte 

reclamada. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de março de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA DE OLIVEIRA HENRIQUES (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 22/04/2020, às 16h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMAX RETIFICA DE MOTORES BOMBAS INJETORAS E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 16H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 22/04/20 16:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CARNEIRO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000425-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ISABELA CARNEIRO NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. É ônus da parte interessada comprovar 

nos autos, no prazo de 48 horas (Enunciado nº 115 do FONAJE) os 

requisitos para a concessão de gratuidade da justiça, sobretudo em 

relação a comprovação de insuficiência econômica para o pagamento das 

custas processuais de forma inequívoca, já que o pedido de justiça 

gratuita não vincula o julgador, sobretudo porque a ausência de recursos 

para o pagamento das custas é situação relativa e, portanto, como já dito, 

se não houver elementos suficientes nos autos que comprove as 

alegações da parte, o pedido pode ser indeferido pelo julgador. Com efeito, 

a este respeito, o raciocínio exposto na decisão que indeferiu o pedido de 

justiça gratuita acha-se coerente, uma vez que a simples alegação de que 

a parte é hipossuficiente não é prova, mas mera alegação, atraindo, 

assim, a aplicação do brocardo allegatio et non probatio quasi non 

allegatio, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Dessa 

forma, indefiro o pedido de reconsideração de Id. 26275250. Ao contador 

Judicial para elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se 

o reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária para, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Não se efetivando o pagamento das custas 

e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000426-76.2020.8.11.0045. REQUERENTE: GANZER E GANZER LTDA - 

EPP REQUERIDO: EDMILSON FARIAS DOS SANTOS Vistos. Tendo em vista 
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que a citação foi frustrada (Id. 30144610), cancelo a audiência designada. 

Intime-se a parte autora a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção da 

ação. Vindo resposta, designe-se nova data para audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002020-33.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: JOSE 

FERNANDES Vistos. Nesta data, foi procedido pesquisa, via INFOSEG, 

com o objetivo de localizar novo endereço da parte promovida (CPF 

734.177.189-53), sendo obtido o resultado anexo Se localizado novo 

endereço da parte promovida, paute-se nova data para realização da 

audiência de conciliação e, após, proceda-se nova tentativa de citação no 

endereço acima descrito. Havendo citação, aguarde-se a audiência de 

conciliação. Restando frustrada a citação ou não sendo encontrado o 

endereço, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001220-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001220-97.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DOS 

SANTOS BRITO EXECUTADO: LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE QUADROS WERLANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PRATES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002406-92.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA DE QUADROS 

WERLANG REQUERIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PRATES Vistos. Nesta 

data, foi procedida pesquisa, via INFOSEG, com o objetivo de localizar 

novo endereço da parte promovida (CPF 034.882.381-99), sendo obtido o 

resultado anexo Se localizado novo endereço da parte promovida, 

paute-se nova data para realização da audiência de conciliação e, após, 

proceda-se nova tentativa de citação no endereço acima descrito. 

Havendo citação, aguarde-se a audiência de conciliação. Restando 

frustrada a citação ou não sendo encontrado o endereço, intime-se a 

parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHEMIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001264-19.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ARTHEMIS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que o comprovante de endereço de id. 30028468– pág. 15, 

pertence à BRF S.A, e não à requerente. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do Juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Assim 

sendo, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) ou o contrato de cessão com a BRF S.A, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARIANO DOS SANTOS 80495583120 (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000421-54.2020.8.11.0045. AUTOR: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME REU: MARCOS MARIANO DOS SANTOS 

80495583120 Vistos. Acolho a justificativa apresentada pelo reclamante 

para a impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação 

designada (Id. 29933681). Designe-se nova audiência de conciliação, 

intimando-se as partes, conforme disponibilidade de pauta do conciliador. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004538-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ANTONIO LANZARIN - EPP (REQUERIDO)

ELTON ANTONIO LANZARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(S) EMBARGADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADO PELO(S) 

EMBARGANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 10/12/2019 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 10/12/19 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 149033 Nr: 9029-63.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:OAB/MT 5.220

 Autos n. 9029-63.2017.811.0045 – código 149033

Vistos.

 Considerando a ausência do autor do fato, uma vez que se encontra 

preso na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde e não houve a condução 

do autor do fato pelo sistema prisional.

 Designo nova data para realização do interrogatório o dia 16 de novembro 

de 2018, às 15h.

 Certifique se a requisição constante as fls. 49 foi entregue ao Diretor do 

CDP. Em caso afirmativo, oficie-se ao Diretor do CDP Lucas do Rio Verde 

para que justifique o motivo pelo qual não cumpriu a requisição constante 

as fls. 49, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Requisite-se novamente o autor do fato que se encontra preso no CDP de 

Lucas do Rio Verde.

 Recolha-se a missiva expedida para a Comarca de Nova Mutum (fl.51), 

devendo ser expedida nova missiva para a mesma Comarca para oitiva da 

testemunha Thiago Pereira de Jesus, em data e hora a ser designada pelo 

Juizo Deprecado.

 Considerando que o policial militar Helckier Ricardo da Silva Araújo, 

atualmente encontra-se na Comarca de Tapurah, expeça-se carta 

precatória para oitiva da testemunha em data e horário a ser designado 

por aquele juízo.

 Com a informação o policial militar Carlos Richeli Guimarães, atualmente 

está lotado no município de Alto Paraguai, expeça-se carta precatória para 

Comarca de Diamantino para oitiva da referida testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111592 Nr: 4722-37.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PARREIRA MARINO, LUCIA HELENA 

MARINO DA FONSECA MONIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Intimo os advogados das partes, via DJE, quanto ao retorno dos autos, e 

para requererem o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

expirado o prazo sem manifestações, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28540 Nr: 2552-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES BATISTELLI GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) do(a) exequente, via DJE, para indicar bens 

passíveis de penhora (quais são, onde se encontram e seus respectivos 

valores) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30521 Nr: 3814-24.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTI & BORTOLASSI LTDA-ME, ANDREIA 

CRISTINA BORTOLASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - OAB:MT 
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15.507, Eugênia Aparecida de Aguiar - OAB:17.589 OAB/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) do(a) exequente, via DJE, para indicar bens 

passíveis de penhora (quais são, onde se encontram e seus respectivos 

valores) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 141981 Nr: 4531-21.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RODRIGO DE SÁ BRITO, CLAUDIO 

SOUZA DA SILVA, BRENO MATOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 81, § 3º, da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

A finalidade precípua dos Embargos de Declaração, enquanto modalidade 

recursal, é a de sanar dúvidas, clarear obscuridade, corrigir omissões ou 

contradições que recaiam sobre a exteriorização do julgado, conforme 

dispõe o art. 83, caput, da Lei n. 9.099/95.

Não obstante os argumentos lançados pelo embargante, sua irresignação 

não merece ser provida, eis que o ponto guerreado (ocorrência de 

renúncia do direito de queixa) foi objeto de clara apreciação em tópico 

próprio da sentença penal embargada.

Vê-se que não ocorreu nenhum dos casos elencados no referido texto de 

Lei e que os Embargos Declaratórios não se prestam a fazer a alteração 

argumentada pelo embargante.

Deste modo, CONHEÇO dos embargos; porém, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS 

por entender pela inocorrência de omissão, contradição ou dúvida, 

requisitos dispostos no art. 83, caput, da Lei nº 9.099/95, mantendo a 

sentença proferida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 146571 Nr: 7242-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO DE SÁ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 Vistos.

Trata-se de queixa-crime intentada perante o Juizado Especial criminal da 

Comarca de Lucas do Rio Verde.

É cediço que no sistema dos Juizados Especiais inexiste previsão de 

isenção de custas e despesas processuais no que tange à jurisdição 

criminal, dispondo a lei de regência, inclusive, que as despesas serão 

reduzidas nos casos de transação penal e composição civil (art. 87 da Lei 

n° 9.099/95).

Ademais, no caso das ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou 

diligência será realizado sem que seja depositada em cartório a 

importância das custas, conforme disposto no artigo 806, §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Penal, in verbis:

 “Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, 

nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório 

a importância das custas.

§1º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será 

realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for 

pobre.

§2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou 

marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção 

do recurso interposto.”

Desta feita, INTIME-SE o querelante para, em 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial a fim de recolher as custas processuais, nos termos do 

artigo 806 do CPP, ou comprovar nos autos a hipossuficiência financeira 

para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena 

de indeferimento da inicial.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149033 Nr: 9029-63.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:OAB/MT 5.220

 Intimo a advogada do autor do fato, para comparecer à audiência de 

instrução designada para o dia 28/04/2020, às 15h00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175955 Nr: 487-51.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS ALLIEVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 Intimo o advogado do autor do fato, via DJE, para comparecer à audiência 

preliminar designada para o dia 27/03/2020, às 13h00.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE BRANDAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000396-41.2020.8.11.0045. AUTOR(A): IZETE BRANDAO DE SOUSA 

REU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Cuida-se de ação de 

Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência proposta por IZETE 

BRANDÃO DE SOUSA em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte autora, em 

síntese, que é servidora pública efetiva exercendo o cargo de monitora, 

lotada na Creche Irmãs Carmelitas de Vedruna. Aduz que é genitora da 

menor Eloá Vitória Lirio Brandão, nascida aos 05 de maio de 2019, a qual é 

portadora de Síndrome de Down, Sopro Sistólico de PCA + CIA + CIV, 

Atresia de Duodeno, Pneumoperitoneo, Sepse Tardia, Deiscência de 

Ferida Operatória e Intolerância à Lactose com restrição alimentar. Assim, 

dado o estado de saúde que acomete a infante, afirma que esta é 

totalmente dependente de cuidados de sua genitora e constante 

acompanhamento multiprofissional médico e fisioterapêutico para melhora 

do desenvolvimento motor e cognitivo da infante. Nessa senda, ingressou 

com a presente medida para que possa usufruir, já em sede liminar, de 

redução da jornada de trabalho, sem redução dos vencimentos, visando 

garantir o melhor tratamento à menor com necessidades especiais e 

garantia do mínimo de qualidade de vida à infante. Em Id. 29092974, 

determinou-se a emenda da inicial para que juntasse o indeferimento 

administrativo do pedido de redução da carga horária de trabalho. A 

emenda foi realizada em Id. 29622024, onde fez prova do protocolo junto 

ao Município visando a redução da carga de trabalho de 40 para 20 horas 

semanais no período matutino, sendo que o pedido foi indeferido sob o 

fundamento de ausência de previsão legal no estatuto dos servidores 
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municipais, conforme Resposta Requerimento nº 75/2020 (Id. 29622025). 

Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso dos autos, 

vislumbra-se a existência do pressuposto que caracteriza a tutela de 

urgência provisória, consoante a prova documental acostada aos autos, 

da qual a requerente comprova que sua filha é acometida de Síndrome de 

Down, Sopro Sistólico de PCA + CIA + CIV, Atresia de Duodeno, 

Pneumoperitoneo, Sepse Tardia, Deiscência de Ferida Operatória e 

Intolerância à Lactose com restrição alimentar e que o tratamento 

médico/fisioterapêutico se mostra indispensável ao tratamento das 

enfermidades que acomete a infante. Destaque-se que conforme se extrai 

da inicial e dos documentos anexos, a menor possui tenra idade, estando 

com 10 (dez) meses de vida, o que evidencia a dependência de sua 

genitora para a manutenção de suas necessidades habituais e, 

primordialmente os tratamentos a qual está sendo submetida. Denota-se 

ainda, conforme elencados nos laudos anexos à inicial e atestados 

médicos, há diversos encaminhamentos e consultas da menor com equipe 

multiprofissional (fisioterapeutas, pediatra, fonoaudiólogo, neurocirurgião e 

pneumologista) – Id. 28504769. Assim, evidente que, para participar das 

sessões de fisioterapia prescritas e as diversas consultas médicas a que 

deve ser submetida, a menor, que possui menos de 01 ano de idade, 

depende de sua genitora para acompanhamento constante. Quanto ao 

direito à redução da carga horária de trabalho, não obstante a autoridade 

competente tenha indeferido o pedido ante a ausência de previsão legal, 

tal fato por si só, não afasta a probabilidade do direito da requerente, visto 

que existem outros dispositivos legais que autorizam a redução da jornada 

de trabalho da requerente sem redução dos proventos. Cumpre consignar 

que é dever do Estado, em sentido lato, garantir a inserção social de 

pessoas com deficiência mediante a construção de um país com justiça 

social, no qual os direitos humanos devem representar o norte a ser 

perseguido pela nação, não podendo a administração pública quedar-se 

inerte dessa realidade sob o fundamento de que sua legislação não prevê 

tal possibilidade. O caso em apreço deve ser analisado sob a ótica da 

proteção especial conferida à pessoa com deficiência e não como um 

simples pedido de benefício específico a servidor público, como se a 

pretensão versada nos autos buscasse conferir vantagem especial à 

autora sem qualquer amparo legal. Destaco que existem leis no âmbito 

federal e estadual em que se funda a pretensão da autora (Lei nº 

13.370/16, que alterou o §3º do art. 98 da Lei 8.112/90; e Lei 

Complementar Estadual nº 607/2018), garantindo o direito de jornada de 

trabalho reduzida aos servidores que possuam cônjuge, filho ou 

dependente com deficiência), e que no caso em apreço deve ser 

considerada, diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, necessário se faz destacar que pelo princípio da igualdade 

previsto na Constituição Federal, impõe-se a isonomia entre os servidores 

federais, estaduais e municipais. Outrossim, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 12.146/15), dispõe em seus artigos 8º e 14: “Art. 8º É 

dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à 

habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 

social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 

cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, 

aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas 

que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Art. 14. O 

processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com 

deficiência.” Assim, uma vez que as pessoas com deficiência gozam de 

proteção especial, nos termos da Constituição Federal, da Legislação 

Ordinária e de Tratados Internacionais, e que referida proteção abrange 

acesso a tratamentos e cuidados necessários à promoção da participação 

plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, por uma 

interpretação teleológica e sistemática, em análise perfunctória, é certo 

reconhecer que, no caso em apreço, a princípio, são indispensáveis os 

cuidados da genitora com sua filha, o que torna necessária a redução da 

jornada de trabalho para efetivação da norma protetiva. Sendo assim, 

considerando o risco à vida, saúde e segurança da infante, a medida 

interventiva se faz necessária, sob pena de incidir, ainda que por 

censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional, ao 

transformar os dispositivos de proteção à família, a criança e a dignidade 

da pessoa humana em verdadeira lírica constitucional com o consequente 

esvaziamento dos direitos fundamentais. Destaque-se a existência de 

farta jurisprudência do Tribunal de Mato Grosso e demais tribunais 

superiores que reconhecem o direito à redução da carga horária de 

servidores públicos, sem a redução dos proventos, com respaldo nos 

preceitos constitucionais concernentes à proteção da criança e do 

adolescente. Neste sentido: EMENTA: REQUERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE 

MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PROBABILIDADE DO 

DIREITO INVOCADO – MEDIDA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se os elementos apresentados nos 

autos do instrumento são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança 

das alegações da parte agravante, deve ser deferida a tutela antecipada 

pretendida. (N.U 1001955- 42.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (Grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE 

REMUNERAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – 

DEMONSTRADO - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)In casu, mesmo que 

não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% 

(cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem 

redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho 

menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é 

reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência (N.U 

0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/03/2018, Publ icado no DJE 08/03/2018) (N.U 

1010798-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019) (Grifo 

nosso). MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - 

REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - 

ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - FILHO 

PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - OBSERVÂNCIA 

AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 

STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA 

CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 - 

INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. In casu, mesmo que não 

exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta 

por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de 

remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, 

portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo 

da proteção maior da criança e do portador de deficiência. 2. Desse modo, 

pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos 

constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para 

este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário 

a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o 

direito e preenchendo a lacuna no caso concreto. 3. O Sistema normativo 

brasileiro, que compreende também os tratados e convenções 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com 

deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse 

da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. (N.U 

0140617-08.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 
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em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) (Grifo nosso). “SERVIDORA 

PÚBLICA MUNICIPAL. São Paulo. Pretensão à redução da jornada de 

trabalho para acompanhamento de filho autista. Ausência de previsão na 

legislação municipal. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com 

deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

Status de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas 

com ela conflitantes. Direito já reconhecido aos servidores públicos da 

União. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a 

concessão da medida. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. 

R e c u r s o  p r o v i d o ” .  ( T J S P ; 

ApelaçãoCível1052876-28.2015.8.26.0053;Relator(a): Heloísa Martins 

Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro: 19/04/2017) (Grifo nosso). Por 

fim, entendo que também deve ser aplicada a referida redução sem 

qualquer prejuízo da remuneração, haja vista que a criança portadora de 

Síndrome de Down, além de outras patologias graves, necessita de 

cuidados especializados que lhe permitam desenvolver, ao máximo, suas 

capacidades físicas e habilidades mentais. Obviamente, esse tratamento 

tem custo elevado, sendo inviável impor a redução de rendimentos, 

considerando que tal ônus poderia, até mesmo, inviabilizar a continuidade 

do tratamento da infante. Portanto, a garantia primordial e fundamental da 

pessoa deficiente deve prevalecer sobre todos os demais. E mais, a 

redução da jornada de trabalho nessas hipóteses independe de 

compensação e ocorre sem redução de vencimentos, pois afetaria 

diretamente o custeio da filha. Há, portanto, a demonstração da aparência 

do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que 

os argumentos trazidos pela parte autora possam ser verídicos. O perigo 

de dano irreparável é evidente visto que a demora na concessão da tutela 

pretendida poderá atingir diretamente a saúde e o bem estar da menor 

acometida com as deficiências apontadas. Diante do exposto, 

atentando-se ao preenchimento dos requisitos legais e pelos fundamentos 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada pela requerente para 

determinar ao Município requerido que proceda a redução da carga horária 

da servidora requerente para 20 horas semanais, no período matutino, 

sem prejuízo de integral remuneração, nos termos do requerimento 

protocolado sob o nº 2181/2020 (Id. 29622024), fixando o prazo de 10 

(dez) dias para atendimento da ordem, sob pena de multa Cite-se o 

reclamado, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Fixo prazo de 30 dias para que o Município de Lucas do Rio Verde 

apresente contestação. Nos termos do Enunciado nº 01 da Fazenda 

Pública, dispenso a realização de audiência de conciliação “a critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-69.2020.8.11.0045
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CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000323-69.2020.8.11.0045. TESTEMUNHA: CLINICA DENTARIA ORAL 

NORTE S/S - ME TESTEMUNHA: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT 

Visto etc. Dispensado o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, nos 

precisos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tem cabida 

quando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. No caso em voga, insurge-se o 

autor contra a exação do ISS feita com alíquotas variáveis, pois alega ter 

direito ao recolhimento com alíquotas fixas. Sem razão, contudo. Ao que 

se extrai dos autos, fisco fazendário entendeu que o autor não preenche 

os requisitos para o enquadramento e recolhimento do ISS Fixo, sendo 

que, deveria recolher o mencionado imposto sobre o faturamento, ou seja, 

ISS Variável, haja vista que um dos seus sócios também integra 

sociedades em outros municípios da região, afastando a prestação de 

serviços de forma personalíssima na sociedade ora reclamante. E nesse 

sentido, observa-se que para que o contribuinte faça jus ao recolhimento 

do ISS na forma privilegiada, é preciso que comprove atender os 

requisitos previstos no art. 9º do Decreto-Lei n.º 406/98, ou seja: I) que se 

trate de sociedade uniprofissional; II) que a atividade profissional esteja 

integrada ao rol legal; e III) que o serviço seja prestado em nome da 

sociedade, mas com assunção de responsabilidade pessoal do próprio 

profissional contribuinte. Para concluir pela aplicação do art. 9º, §§ 1º e 3º 

do Decreto-Lei nº 406/68, necessário seria a demonstração concreta de 

que a sociedade, de fato, possui direito ao benefício de forma privilegiada, 

o que não se vislumbra de plano nos autos, mormente porque o 

contribuinte se limitou a juntar cópia do contrato social, o que restringe a 

análise deste juízo. Em que pese a argumentação do autor, entendo que 

os documentos ora acoplados aos autos impossibilitam concluir que o 

reclamante não está caracterizada como empresa na qual um dos seus 

sócios habilitados profissionalmente atua sob sua total e exclusiva 

responsabilidade pessoal e sem estrutura ou de cunho empresarial. Tais 

inferências são de crucial relevância para adequado deslinde do caso, 

exigindo-se uma maior dilação probatória, notadamente com prévia oitiva 

da parte adversa, a fim de melhor elucidar fatos pertinentes à hipótese 

vertente, inclusive em relação à alegada inconstitucionalidade da Lei 

Complementar n. 176/2017. Face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Cite-se o reclamado, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. Fixo prazo de 30 dias para que o Município 

de Lucas do Rio Verde apresente contestação. Nos termos do Enunciado 

nº 01 da Fazenda Pública, dispenso a realização de audiência de 

conciliação “a critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001295-39.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO EDIVALDO SA DA 

COSTA REQUERIDO: ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA., A. LOPES DOS 

SANTOS COMERCIO Vistos. Trata-se de Ação de Anulação de Negócio de 

Compra E Venda c/c Danos Morais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por ANTONIO EDIVALDO SÁ DA COSTA em 

face de ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COM. IMP. LTDA e A. LOPES DOS 

SANTOS -ME, ambos qualificados nos autos. Decido. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, verifico 

que o requerente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 
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consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque a documentação coligida aos autos 

não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez 

não evidenciada a probabilidade do direito. In casu, o requerente alega que 

no momento da compra de 04(quatro) panelas da marca´´ Royal Prestige´

´), não se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais, devido 

à doença. Entretanto, não juntou aos autos nenhum atestado médico 

contemporâneo ao momento da compra, que comprovasse tais alegações. 

Ademais, se observa que nos próprios autos estão contidas decisões 

administrativas do Instituto Nacional do Seguro Social, apontando a 

inexistência de incapacidade do autor, invalidando tal tese de vício de 

consentimento, ao menos, inicialmente. A questão referente à onerosidade 

do contrato está pautada na alegação de que os produtos adquiridos lhe 

foram vendidos em valor muito acima do praticado no mercado. É curioso, 

não obstante o exposto, que o autor concordou em celebrar o negócio 

jurídico, tal como lhe fora formulado, com a especificação clara e 

detalhada dos valores da mercadoria, sendo que a alegada irregularidade 

foi sentida pelo autor somente após o transcurso de quatro meses, 

conforme os comprovantes de pagamento em Id. 29872426 e documento 

de Id. 29872405, o que configura inegável comportamento contraditório 

(venire contra factum proprium). Portanto, em sede de cognição sumária, 

não evidenciado suficientemente a probabilidade do direito e por 

consectário, ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, é 

inviável o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro a inversão do 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE as partes requeridas e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004555-61.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROSINEIDE JOSE DOMINGUES 

DE PAULA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. De início, convém destacar que não é o caso de extinção 

por ausência da parte autora à sessão de conciliação. Isso porque a 

reclamante não compareceu à audiência porque a requerida juntou aos 

autos o contrato de empréstimo assinado pela reclamante e demais 

documentos que comprovam a contratação do serviço e sua 

inadimplência, tratando-se, portanto, de lide temerária e má-fé da parte 

autora. Assim, aplico ao caso a parte final do Enunciado 90 do FONAJE: 

“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. E assim, julgo o mérito da lide. A parte 

autora alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu 

nome no cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que não 

contratou nenhum serviço da requerida que justificasse o apontamento do 

débito no cadastro de devedores. Com efeito, em que pese os argumentos 

tecidos pela reclamante, fato é que a requerida trouxe aos autos 

documentos contundentes que comprovam a efetiva contratação de 

serviços. Trata-se, pois, de contrato de empréstimo pessoal, no valor de 

R$ 1.940,84 (mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro 

centavos), totalizando onze prestações fixas de R$ 176,44 (cento e 

setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). É possível aferir que a 

contratação foi pessoal, mediante a apresentação de documentos 

pessoais do titular. Não há nos autos nenhuma prova de que a reclamante 

tenha perdido ou extraviado de alguma forma seus documentos pessoais 

e, portanto, não há de se cogitar a hipótese de fraude. Portanto, além de 

comprovar a existência de relação jurídica, que a autora defendeu não 

reconhecer, demonstrou a instituição financeira ainda que a reclamante 

está inadimplente com o pagamento das parcelas do contrato de 

empréstimo pessoal. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as parcelas do contrato foram quitadas, através da 

exibição de recibos circunstanciados. Legítima, portanto, a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro de inadimplentes já que a instituição 

requerida exerceu seu direito quanto aos meios legais de cobrança de seu 

crédito, indicando o valor devido ao protesto em nome da reclamante. Por 

outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder 

à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade 

a requerida, já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se 

ressaltar ainda que não houve impugnação em relação a contestação da 

requerido, não tendo, portanto, a reclamante se desincumbido do ônus que 

lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Logo, a improcedência dos pedidos 

é medida de rigor. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a 

condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do 

processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente 

contratou o empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu 

benefício. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser 

condenado ao pagamento de multa - diante do dever de comportamento 

ético das partes - equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor 

da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC, além de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do 

patrono da requerida. Além disso, há de ser acolhido o pedido contraposto 

para reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, 

consequentemente, o direito da instituição bancária receber o crédito que 

lhe devido, o qual totaliza a cifra de R$ 4.130, 24 (quatro mil, cento e trinta 

reais e vinte e quatro centavos). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

ROSINEIDE JOSE DOMINGUES DE PAULA em desfavor de OMNI S/A. – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela instituição 

bancária, e condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o pagamento, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC; além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 
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atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, 

condeno a reclamante ao pagamento de R$ 4.130, 24 (quatro mil, cento e 

trinta reais e vinte e quatro centavos) à instituição bancária requerida, em 

razão do inadimplemento de contrato de empréstimo havido entre as 

partes, sobre o qual incide correção monetária e juros de mora de 1% ao 

mês, ambos contados do vencimento da dívida. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). A isenção de custas e despesas processuais nesta fase 

processual não isenta a autora quanto ao pagamento da multa por 

litigância de má-fé fixados nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 19 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005747-29.2019.8.11.0045
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto 

ao cancelamento, por parte da requerida, de seu vôo fazendo com que a 

mesma tivesse que remarcar sua passagem com saída em Cuiabá e, 

ainda, comprar uma passagem de ônibus para realizar o trecho Sorriso x 

Cuiabá. Discorre que o cancelamento teve efeito dominó em sua 

programação, gerando danos materiais e morais indenizáveis. Restando 

infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida apresentou 

contestação. Em sua defesa a Requerida alega que o cancelamento se 

deu em razão de alteração da malha aérea, sendo caso fortuito externo, 

portanto, força maior excludente de ilicitude. Considerando a inexistência 

de preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito da demanda. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu 

previamente passagem aérea da companhia reclamada. No caso vertente, 

verifico que ocorreu o cancelamento do voo da autora, sendo necessário 

a prorrogação de uma passagem aérea e a compra do trecho Sorriso a 

Cuiabá para ser realizado de ônibus. A reclamada em sua contestação, 

alega que o cancelamento ocorreu em razão da alteração de malha aérea, 

sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando excludente de 

responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido de indenização 

por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Assim, ressalvando o entendimento deste juízo de 

que a alteração de malha aérea devem ser consideradas como excludente 

de ilicitude, por tratar-se de força maior e, portanto, medida necessária 

para garantir a segurança esperada no transporte aéreo, é bem de ver 

que o ônus da prova é da companhia aérea. In casu, repito, não restou 

demonstrado nos autos. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais e materiais à parte reclamante, isso porque o cancelamento 

do vôo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez 

que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Quanto 

aos aludidos danos materiais verifico que as provas constante nos autos 

são hábeis para comprovar os efetivos gastos em decorrência do 

cancelamento do voo da Requerente, de modo que entendo como devido a 

indenização por danos materiais no importe de R$ 238,97 (duzentos e 

trinta e oito reais e noventa e sete centavos). Por outro lado, não acolho o 

pedido de indenização por danos materiais referente ao pagamento do 

valor integral do curso pois, a autora perdeu apenas algumas horas e o 

curso teve duração total de 02 dias em período integral. “Ex positis”, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada 

AZUL LINHAS AÉREAS a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta 

sentença, e, ainda, o pagamento de R$ 238,97 (duzentos e trinta e oito 

reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso e juros legais de 1% 
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ao mês a contar da citação da parte requerida, momento da constituição 

em mora da devedora, declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-65.2019.8.11.0045
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro na disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Conheço diretamente da 

matéria discutida “in casu”, a teor do disposto no art. 355, do Código de 

Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de 

provas em audiência. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se DE 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta, 

alegando o Autor ter realizado viagem no trecho Cuiabá x Rio de Janeiro e, 

ao desembarcar, não localizaram sua mala, sendo que a mesma fora 

localizada somente no dia seguinte. Afirma o Requerente que a viagem se 

deu em razão do festival Rock in Rio e seu ingresso estava na bagagem, 

sendo que, em razão da entrega da mala apenas no dia posterior, perdeu 

mais da metade dos shows. Diante do acontecido teve gastos com 

transporte bem como com a compra de algumas peças de roupa e 

produtos de higiene pessoal para que conseguisse prosseguir com sua 

programação. Requer então, o ressarcimento dos danos materiais, e 

ainda, indenização de cunho moral. A conciliação restou infrutífera, 

conforme se depreende da ata de audiência. A reclamada apresentou 

contestação, alegando que recuperou as bagagens em prazo razoável. 

Por fim, alega a inexistência de dano moral e pugna pela total 

improcedência dos pedidos. Por não haver arguição de preliminares e não 

visualizar nulidades ou outras questões processuais pendentes de 

apreciação, passo à análise do mérito. Inicialmente cumpre analisar a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, 

adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o 

diploma consumerista: Indenização - dano moral – extravio de mala em 

viagem aérea - Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - 

Constituição Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia 

revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui 

a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de 

desconforto, de constrangimento, aborrecimentos e humilhação 

decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da 

República - incisos V e X do artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e 

convenções ratificados pelo Brasil. (RE nº 172.720/RJ, Relator Ministro 

Marco Aurélio) AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO DE 

MERCADORIAS. EXTRAVIO OU PERDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É 

firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a responsabilidade 

civil do transportador aéreo pelo extravio de bagagem ou de carga 

rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em 

sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção 

de Varsóvia. Agravo improvido. (Resp. AgRg no Ag 827374 / MG, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, Julg. 04/09/2008, DJe 23/09/2008) 

destacamos Assim, tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Tratando-se de típica relação de 

consumo, deve a demandada ser objetivamente responsabilizada (isto é, 

independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços 

prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de 

seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa. Trata-se da cláusula da 

incolumidade, inerente aos contratos de transporte em geral, segundo a 

qual o transportador tem o dever de zelar pela segurança do passageiro – 

e de seus pertences – a fim de que chegue são e salvo ao seu destino. O 

ônus do consumidor de demonstrar o nexo causal entre o fato (utilização 

dos serviços da reclamada) e o serviço defeituoso (extravio da bagagem), 

a fim de que se possa aplicar a responsabilidade objetiva, restou 

devidamente comprovado nos autos. Vislumbra-se, no caso em tela, a 

caracterização do defeito na prestação do serviço que, por 

conseqüência, causou danos ao autor, pois, é responsabilidade da 

empresa zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos 

pertences. A parte requerida, em sua contestação, sustenta que as malas 

foram recuperadas a tempo não causando danos materiais ou morais ao 

requerente. Contudo, sendo o ônus da prova aplicado a essas hipóteses 

do prestador do serviço, se ele não comprovar suas alegações será 

responsabilizado, como ocorre no presente caso[1]. As impugnações 

feitas pela demandada estão despidas de suporte probatório, ônus que lhe 

incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, CPC. Nesta esteira, tenho 

como presente os requisitos ensejadores da responsabilidade civil 

previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Relativamente aos valores gastos, 

tenho que o autor cuidou de comprovar as despesas que suportaram no 

período em que seus bens estavam extraviados, os quais somam R$ 

375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 

devendo tal montante ser integralmente restituído. Não restam dúvidas 

acerca do dano moral, pois o reclamante se viu impedido do acesso à sua 

bagagem que, por sinal, se encontravam roupas entre outros objetos 

pessoais e ingresso do show, motivo da sua viagem. Ante a similitude com 

o caso em análise, oportuno carrear a decisão emanada do E. Tribunal de 

Justiça de nosso Estado: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE 

BAGAGEM –APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

– DANO MORAL E MATERIAL -CONFIGURADO – QUANTUN 

INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

ADEQUAÇAO NECESSÁRIA - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDOS 

DA EMPRESA TRANSPORTADORA – PROVIDO DA PASSAGEIRA PARA 

ADEQUAR A INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS EM PATAMAR MAIS 

JUSTO.;. (a) - O extravio de bagagem responsabilidade do transportador, 

rege-se pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive o ônus da prova. Comprovado o extravio de bagagem, deve a 

empresa transportadora arcar com os prejuízos causados à sua 

passageira, quer os materiais, quer em relação aos danos materiais 

comprovados pelos dissabores passados pela lesada, obrigação de 

indenizar indiscutível. (b) – Comprovado a existência dos danos materiais, 

estes devem ser pagos em face de analise criteriosa da prova constante 

dos autos . (c) Presentes os danos morais, igualmente deve a parte 

lesada ser compensada. Se o valor arbitrado pelo magistrado é irrisório 

(R$ 2.000,00) e não suficiente para compensar os dissabores, adapta-se 

o valor para patamar mais justo (R$ 6.000,00), dentro dos predicados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (c) – Os danos morais devem ser 
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corrigidos desde a data do seu arbitramento e os juros a partir do evento 

danoso. (Ap, 87586/2012, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013) destacamos Oportuno anotar que os Tribunais de Justiça 

de nosso pais no mesmo sentido vem se posicionado, consoante decisões 

que abaixo colaciono: DANO MORAL. Extravio de bagagem 

Caracterização: É de rigor a condenação de companhia aérea ao 

pagamento de danos morais quando há o extravio de bagagem do 

passageiro. DANO MORAL Fixação que deve servir como repreensão do 

ato ilícito Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade 

Razoabilidade do quantum indenizatório: A fixação de indenização por 

danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no 

princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de 

enriquecimento indevido da parte prejudicada.RECURSOS NÃO 

P R O V I D O S .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 4 2 0 3 6 3 4 2 0 0 8 8 2 6  S P 

9142036-34.2008.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de 

Julgamento: 19/04/2012, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/04/2012, undefined) destacamos Ainda: CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO BAGAGEM. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. 1. 

ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO O EXTRAVIO DE 

BAGAGEM EM VIAGEM DE LAZER, IMPONDO-SE AO FORNECEDOR O 

DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS. 2. DEVE SER REDUZIDO O 

QUANTUM DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL SE ESTE, À LUZ DOS 

ELEMENTOS DOS AUTOS, NÃO REFLETE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO 

EVENTO DANOSO, SOBRETUDO A SUA CURTA DURAÇÃO. 3. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

299500720088070001 DF 0029950-07.2008.807.0001, Relator: EDI MARIA 

COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 06/10/2009, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 17/12/2009, DJ-e Pág. 101, undefined) destacamos Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina e da jurisprudência orienta-se no 

sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral 

opera-se por força do simples fato da violação (dano in re ipsa). 

Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não 

havendo que se cogitar da prova do prejuízo, quando presentes os 

pressupostos legais para a responsabilidade civil. Assim, não merece 

guarida a alegação da reclamada acerca da comprovação dos danos 

morais, conforme aresto do Superior Tribunal de Justiça: "A 

responsabilidade civil é objetiva nas relações de consumo decorrentes de 

prestação de serviço, conforme o art. 14, do CDC. Diante disso, para sua 

ocorrência, é necessária a demonstração da conduta ilícita e do nexo de 

causalidade, já que o dano é considerado in re ipsa. Assim, provada a 

negligência do prestador de serviço, este deve ser responsabilizado". 

(REsp. nº 712708, Rel. Min. Carlos Alberto Direito , DJ. 28.10.2005 

Restando comprovada a falha da empresa reclamada na prestação dos 

seus serviços, imperiosa se torna a condenação ao pagamento de 

indenização ao requerente pelos danos morais suportados em razão dos 

fatos narrados nos autos, pelo que passo à análise do valor da 

indenização por dano moral fixado na sentença. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[2] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[3]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para condenar a reclamada a pagar ao autor, a quantia de R$ 

375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) a 

título de indenização por danos materiais, com a incidência de correção 

monetária, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% 

ao mês a partir da data da citação da requerida; e, a quantia R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês, e de correção monetária, pelo INPC, 

ambos contados da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005095-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE KELLY RAMALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Afirma, em síntese, que financiou um veículo com o Requerido e, 

apesar de estar com os pagamentos em dia, vem recebendo cobranças 

indevidas e, ainda, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes. 

Integrado à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aponta preliminar 

de retificação do polo passivo bem como ausência de interesse de agir e, 

no mérito, aduz que não cometendo qualquer ato ilícito passível de 

indenização por danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em 

sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR No que tange à 

preliminar de adequação do polo passivo, DETERMINO seja RETIFICADO o 

polo passivo da demanda, para que conste a empresa BANCO 

BRADESCO S/A inscrita no CNPJ/MF 60.746.948/0001-12. Preliminarmente, 

quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 
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requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

5.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VLADEMIR GIACOMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001069-34.2020.8.11.0045. AUTOR: EMERSON VLADEMIR GIACOMINI 

REU: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante apresentou pedido de 

desistência da ação, informando seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento da ação. Com efeito, embora a parte requerida não tenha 

manifestado a respeito do pedido formulado pelo autor, o Enunciado 90 do 

FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte 

contrária. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da parte 

impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado por EMERSON VLADEMIR GIACOMINI na reclamação 

cível proposta em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Arquive-se mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006262-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006262-64.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO BEZERRA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 
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dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimado, razão pela qual o processo deverá ser extinto. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte autora 

é obrigatória e, por consequência, independe da presença da parte 

contrária, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito (art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Condeno 

o reclamante ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da 

lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002310-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE DE BARROS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002310-14.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME EXECUTADO: KAROLAINE DE BARROS MARTINS Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. DECIDO. É o caso 

de extinção pelo pagamento da obrigação. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Além disso, a exequente 

manifestou-se informando o recebimento do crédito e requereu a extinção 

da presente execução. Sendo assim, impõe-se a extinção dos presentes 

autos em razão do cumprimento integral da obrigação. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos dos artigos 924, II e 925 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Homologo a renúncia ao prazo recursal. Após, 

arquive-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

04 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005957-80.2019.8.11.0045
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JULIO CESAR MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005957-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JULIO CESAR MENDES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Primeiramente, 

destaco que não se vislumbra, neste caso, necessidade de realização de 

perícia como defendido pelo autor em sede de impugnação. Isso porque, 

além do áudio de voz em que é possível concluir que houve efetivamente a 

contratação do serviço, há também histórico de faturas e histórico de 

utilização dos serviços disponibilizados na linha telefônica do reclamante, 

além de informações relevantes a respeito de pagamentos de faturas. 

Portanto, indefiro o pedido de perícia grafotécnica e julgo o mérito da ação. 

Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para que a 

parte requerida apresente defesa, tanto que apresentou contestação de 

mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao pedido da 

reclamante. A declaração de residência está acompanhada da carteira de 

trabalho do reclamante, sendo possível aferir que o imóvel onde reside o 

autor é de propriedade do empregador, razão pela qual afasto a preliminar 

de incompetência deste juízo para o julgamento da causa. Além disso, em 

regra, o esgotamento da via administrativa não é requisito para a 

propositura de ação judicial. Por outro lado, é possível aferir que a 

requerida demonstrou resistência à pretensão da parte autora ao 

apresentar contestação de mérito a respeito dos fatos narrados na 

petição inicial. Quanto ao mérito, embora a relação havida nos autos seja 

de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do 

Consumido, não significa decisão automática e favorável a parte 

autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há documentos 

que devem ser analisados estritamente no caso. A reclamante alegou 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes no valor de R$ 141,60 (cento e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos), vinculado ao contrato 0352232176, sob o 

argumento de que não contratou os serviços da requerida, defendendo, 

portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome no rol de 

inadimplentes. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação 

jurídica entre as partes e coligou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel 

consubstanciado no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na linha telefônica (91) 99238-8491, em que o 

autor optou pela migração de plano do sistema pré-pago para o pacote de 

serviços Vivo Controle Digital 700MB. Além disso, há informação nos 

autos que deve ser levada em consideração no sentido de que houve a 

realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados respectiva linha telefônica utilizada pelo 

reclamante, circunstância incompatível com a fraude porque o 

estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé, justamente com a 

intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica que o reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período de tempo, sem 

qualquer interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora 

demonstrar a evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços 

de telefonia móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a 

existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização 

de serviços de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De 

outro lado, o de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a 

utilização dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a 

hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o nome do reclamante 

permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer 

insurgência. Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever a dívida 

aludida nos cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos 

da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não contestou os histórico de pagamentos anexados aos 

autos pela requerida, não tendo o reclamante se desincumbido do ônus 

que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser destacado 
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que atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata apenas de 

maneira presencial, mas existem inúmeras formas de contratação, a 

exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do cliente ou da 

operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do consumidor, o 

contrato está efetivado a partir do momento da disponibilização do serviço. 

Além disso, o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela 

requerida não se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real 

do serviço utilizado. Logo, não tendo havido prova da ausência de 

contratação do serviço de rigor a improcedência dos pedidos. Por 

conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de 

direito ao incluir o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, de 

rigor a procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da 

dívida de R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos), 

sobre o qual incide correção monetária e juros de mora desde o 

inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à parte autora a 

condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do 

processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por JULIO CESAR MENDES DE SOUZA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de JULIO 

CESAR MENDES DE SOUZA, e condeno o reclamante ao pagamento do 

débito R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos), 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento 

da dívida. Além disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, condeno o reclamante ao pagamento de multa (diante do 

dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de 

honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não 

isenta a parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada 

nos autos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005932-67.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EVA BILHALBA VARELA DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas 

provadas com documentos, permitindo seu julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento. É incontroverso, por 

falta de impugnação específica na contestação da requerida que a 

reclamante era titular da linha telefônica (65) 99648-8600, mas sem pedido 

da consumidora a operadora de telefonia, ora requerida, alterou a 

titularidade da respectiva linha transferindo-a a outra pessoa, impedindo a 

autora de fazer uso do serviço de modo eficiente. Além do mais, embora 

sabedora dos problemas causados à consumidora a concessionária não 

tomou as devidas providências a fim de solucionar as dificuldades criadas 

por culpa exclusiva sua. Assim, a reclamante requereu a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização a título de compensação por 

danos morais. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida não 

logrou êxito comprovar a transferência de titularidade da linha, assim como 

não comprovou a prestação de serviço eficiente, bem como não logrou 

êxito comprovar a resolução do problema da consumidora. Portanto, resta 

concluir que, por falha na prestação do serviço da requerida, a reclamante 

deixou de utilizar os serviços contratados na sua linha telefônica e, sem 

pedido algum da consumidora a requerida substituiu o número da linha 

telefônica da reclamante por outro sem nenhum pedido da titular da 

referida linha, e não diligenciou no sentido de recuperar o número da linha 

telefônica da autora, causando a esta transtornos e dissabores que 

ultrapassam a esfera de sentimentos emocionais de mero aborrecimentos. 

A reclamante, portanto, tem direito à indenização pelo dano moral que lhe 

causou a requerida, e que, no presente caso, consiste na sensação de 

impotência diante do poder econômico da requerida, que violou os direitos 

básicos do consumidor, à informação e o direito de usufruir serviço justo e 

adequado proporcional ao que lhe é cobrado. Além disso, soma-se a 

indignação, revolta e sensação de impotência que decorre dessa prática 

abusiva por parte da requerida, com o serviço de telefonia ineficiente cuja 

cobrança não condiz com o serviço prestado ao consumidor. 

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor 

consentâneo a gravidade da lesão, observadas as posição familiar, 

cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as condições 

econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização 

se consiga trazer uma satisfação ao ofendido, sem configurar 

enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sensação para o ofensor. 

Considerando o descaso da requerida e a gravidade do ato ilícito; 

considerando que a autora não conseguiu utilizar o serviço de modo 

eficiente, tendo sua expectativa frustrada e, considerando o caráter 

pedagógico de que também deve se revestir a indenização por danos 

morais, mostra-se adequado o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

que a requerida deverá suportar, valor que reputo suficiente para 

amenizar o sofrimento por que passou a autora, e dissuadir a requerida de 

reiterar sua conduta. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na reclamação cível proposta por EVA BILHALBA 

VARELA DE CARVALHO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Nos termos do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para 

posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 06 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000306-33.2020.8.11.0045. AUTOR: ORLI ANTONIO SCHSLER REU: LUIZ 

GUSTAVO GIARETTA Vistos. Dispensado o relatório. Compulsando os 

autos, verifica-se que o promovente não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme ata de audiência (id. 30163332). Embora o 

promovente tenha apresentado petição id. 30040025, justificando a 

ausência na audiência, não se incumbiu de trazer aos autos lastro 

probatório mínimo para corroborar sua justificativa, de modo que esta não 

deve ser acolhida. Isto posto, julgo extinto o processo, em decorrência do 

não comparecimento do reclamante na audiência de conciliação com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, revogando-se a tutela 

deferida inicialmente. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se 

as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001260-79.2020.8.11.0045. AUTOR: OLIVIA INES KERN REU: MASTER 

COMERCIO DE PECAS LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Tratam os presentes autos de 

Consignação em Pagamento. Inicialmente, imperioso destacar que esta 

Vara do Juizado Especial possui competência exclusiva para dirimir litígios 

cuja marcha é a que está prevista na Lei nº 9.099/1995. Cediço é o 

entendimento de que o presente tipo de ação se processa através de rito 

especial, previsto nos artigos 539 até 549 do Código de Processo Civil, de 

sorte que não se amolda ao procedimento da Lei dos Juizados Especiais 

(9.099/1995). Com efeito, dispõe o Enunciado 08 do FONAJE: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. (XXIX Fórum Nacional - Bonito/MS, 25, 26 e 27 de 

maio de 2011). Deste modo, a competência para processar e julgar a 

presente ação é da Justiça Comum, haja vista tratar-se de procedimento 

especial, não podendo ser enquadrada nas causas de menor 

complexidade a que se refere o artigo 3º, da Lei nº. 9.099/1995. Nesse 

sentido: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RITO ESPECIAL - JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - TRAMITAÇÃO NA 

VARA DE FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO ACOLHIDO. 1. A ação de 

consignação em pagamento está inserida nos procedimentos especiais do 

Código de Processo Civil, nos artigos 539 a 549, com rito específico e 

próprio, o que impossibilita o seu ajuizamento e tramitação no Juizado 

especial. 2. Acolher o conflito para declarar a competência do suscitado. 

(TJ-MG - CC: 10000181415183000 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha 

Peixoto, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 14/03/2019) 

(Grifo nosso). RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. 

ARTS. 539 AO 549, CPC. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A INCOMPETÊNCIA. EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (,Número do Processo: 

80010247920188050001, Relator (a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO 

JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 12/12/2018) (TJ-BA 

80010247920188050001, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO 

JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2018) (Grifo 

nosso). Por conseguinte, ressalte-se que no caso dos autos, tendo em 

vista restar clara a intenção postulatória, mediante o manejo de ação 

Consignação em Pagamento, não há outra solução que não a extinção do 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº. 

9.099/1995. Destarte, com fulcro no artigo 3º c/c artigo 51, inciso II, da Lei 

nº. 9.099/1995, ante a incompetência deste Juízo, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (artigo 54, 

caput e 55, da Lei nº. 9.099/1995). Transitada em julgado, arquive-se. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006217-60.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EDUARDO CARVALHO DE 

MELLO, ROSANI LOURENCO PONCIO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. A lide versa sobre questões de direito e de 

fato, estas provadas com documentos, permitindo seu julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento. A 

requerida alegou que o autor não tentou solucionar a questão na esfera 

administrativa, mas pelo que tudo indica o autor procurou o Procon na 

tentativa de encerrar a situação, porém a requerida nada fez e 

permaneceu inerte com a reclamação do consumidor. É incontroverso, por 

falta de impugnação específica na contestação da requerida de que a 

linha telefônica (65) 99973-9284 então de titularidade do primeiro 

reclamante, foi transferida para a esposa do autor, Rosani Lourenço 

Pôncio, e que a pedido do autor a cobrança que era feita no cartão de 

crédito fosse cancelada. Porém, mesmo sendo informado pela requerida 

que o serviço de cobrança no cartão seria cancelado, as cobranças 

continuam sendo feitas no cartão do autor. O autor informou o número do 

protocolo gerado pelo atendimento no qual foi solicitado o cancelamento do 

serviço de cobrança no cartão, sendo que a reclamada sequer 

manifestou-se a respeito do número de atendimento gerado pelo seu 

sistema. Além disso, o autor ainda teve de se preocupar com a situação e 

procurou resolvê-la na esfera administrativa ao procurar o Procon, mas 

nada foi solucionado pela concessionária de telefonia. Assim, os autores 

requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização a 

título de compensação por danos morais. Da análise dos autos, verifica-se 

que a requerida não logrou êxito comprovar a inexistência de solicitação 

de cancelamento do serviço de cobrança no cartão de crédito do 

reclamante, ônus que do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do 

CPC). Em relação ao pagamento indevido, é justa a restituição em dobro do 

valor porque a requerida mesmo após pedido do consumidor, manteve-se 

por tanto tempo inerte ao pedido e não atendeu a solicitação do reclamante 

e continuou debitando o valor no cartão que não era do real titular da linha 

telefônica. Além disso, houve mudança de titularidade da linha telefônica e 

pedido de cancelamento de cobrança no cartão de crédito. Logo, a 

restituição deverá ser em dobro da quantia cobrada indevidamente. 

Portanto, resta concluir que, por falha na prestação do serviço da 

requerida, o autor foi prejudicado com a continuidade das cobranças 

feitas no seu cartão de crédito e que, a partir do pedido de cancelamento 

e após a transferência de titularidade da linha telefônica amargou o 

prejuízo da cobrança indevida em seu cartão, tendo que realizar o 

pagamento de um serviço que não era seu, causando-lhe transtornos e 

dissabores que ultrapassam a esfera de sentimentos emocionais de mero 
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aborrecimentos. O reclamante, portanto, tem direito à indenização pelo 

dano moral que lhe causou a requerida, e que, no presente caso, consiste 

na sensação de impotência diante do poder econômico da requerida, que 

violou os direitos básicos do consumidor, à informação e o direito de 

usufruir serviço justo e adequado proporcional ao que lhe é cobrado. Além 

disso, soma-se a indignação, revolta e sensação de impotência que 

decorre dessa prática abusiva por parte da requerida, com o serviço de 

telefonia ineficiente cuja cobrança não condiz com o serviço prestado ao 

consumidor. Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização 

em valor consentâneo a gravidade da lesão, observadas as posição 

familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as 

condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a 

indenização se consiga trazer uma satisfação ao ofendido, sem 

configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sensação para o 

ofensor. Considerando o descaso da requerida e a gravidade do ato ilícito; 

considerando que o autor está sofrendo cobranças em seu cartão de 

crédito de maneira indevida mesmo após a solicitação de cancelamento e 

mudança de titularidade da linha telefônica, tendo sua expectativa 

frustrada e, considerando o caráter pedagógico de que também deve se 

revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado o importe 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), que a requerida deverá suportar, valor que 

reputo suficiente para amenizar o sofrimento por que passou a autora, e 

dissuadir a requerida de reiterar sua conduta. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por EDUARDO CARVALHO DE MELLO e ROSANI LOURENÇO 

PONCIO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) confirmar a 

tutela provisória de urgência concedida nos autos (Id. 27530638); (ii) 

condenar a requerida à restituição em dobro da quantia cobrada 

indevidamente no cartão de crédito do primeiro requerente, no valor de R$ 

900,00 (novecentos reais) somados aos descontos realizados no 

decorrer da ação, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a 

partir do efetivo pagamento de cada prestação (Súmula 43 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1%, contados da citação; e (iii) condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, 

julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

presente decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza 

Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 06 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005931-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES OAB - MT26203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005931-82.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO HENRIQUE DOS 

SANTOS ALVARES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 29967751. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 29967751, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006349-20.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DOMINGOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória. Os documentos que instruem a petição inicial são 

hábeis ao julgamento da causa, tendo possibilitado a apresentação de 

defesa pelo requerido. Além disso, não há previsão no ordenamento 

jurídico pátrio quanto à exigência de esgotamento da via administrativa 

como requisito para a propositura de ação perante o Poder Judiciário. 

Aliás, é possível aferir que diante dos termos utilizados na peça defensiva 

do requerido, é clara a resistência demonstrada quanto à pretensão da 

parte autora. No mérito, o reclamante alegou que seu nome foi incluído no 

rol de inadimplentes indevidamente pela instituição bancária requerida, no 

valor de R$ 261,52 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos) de modo indevido, pois não reconhece a origem da dívida e, 

portanto, não foi quem contratou os serviços que originaram o 

apontamento do débito. A parte requerida, por sua vez, alegou a 

inexistência de nexo de causalidade, assim como a inexistência de 

conduta ilícita, bem como a ausência de moral indenizável. E defendeu, 

assim, a regularidade da contratação do serviço e, consequentemente, a 

regularidade do apontamento em nome do reclamante. Com efeito, a parte 

requerida apresentou contestação genérica e em nenhum momento 

apresentou documento que comprove a contratação de serviços pelo 

autor, a exemplo: extrato de faturas de cobranças de eventuais serviços 

contratados e não quitados ou até mesmo contrato de prestação de 

serviços, a exemplo de contrato de abertura de conta bancária de sua 

titularidade ou a aquisição de serviços de cartão de crédito. Porém, não 

houve prova nesse sentido. Entretanto, não há prova nos autos de que 

efetivamente houve contratação de serviços que confere legitimidade da 

inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes. Pelo 

contrário, nada nada há prova material nos autos que confere legitimidade 

da negativação do nome do reclamante no rol de inadimplentes, ônus do 

qual não se desincumbiu a reclamada (art. 373, inc. II, do CPC). A simples 

menção a respeito da contratação do serviço ou referências a respeito da 

contratação não serve de prova contra o reclamante para eximir a 

requerida da responsabilidade pela inclusão indevida do nome do autor no 

cadastro de devedores. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados da autora, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade 

da cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da 

inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes porquanto 

não há provas acerca da efetiva contratação do serviço. Além disso, via 

de consequência é a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 261,52 

(duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), devendo a 

requerida promover o cancelamento da respectiva anotação indevida 

sobre o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Consequentemente, 
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o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a requerida não provou 

que a informação de inadimplência em nome do reclamante tenha sido 

regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que 

para a caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação 

íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re 

ipsa e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro 

restritivo de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. 

Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, 

considerando os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando as capacidades financeiras da parte autora e do requerido; 

o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o 

princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca 

levar tão somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter 

pedagógico da medida, que servirá para que o requerido adote maiores 

cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir novamente em 

fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por DOMINGOS COSTA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida, objeto da presente ação, no valor de R$ 261,52 

(duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), devendo a 

requerida promover o cancelamento e a exclusão da respectiva anotação 

indevida sobre o nome do autor no cadastro de inadimplentes, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, ou seja, a 

contar da data de inscrição indevida do nome do autor no cadastro de 

devedores (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003689-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SILVA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003689-87.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A 

EXEQUENTE: LUCIANA SILVA MOTA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 

da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Depreende-se dos autos 

que ação encontra-se abandonada pelo exequente. Ocorre que, 

devidamente intimado para dar continuidade na ação, o exequente 

permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 30153927. Considerando o 

fato de que o exequente não manifestou seu interesse nos autos, a 

extinção é medida que se impõe, consoante a regra do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito 

quando: (...) III – por não promover os atos e as diligencias que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” (...) 

Ademais, não foram encontrados bens do executado passiveis de 

penhora. Posto isto, pelos fatos e fundamentos supraditos JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006053-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AMARAL LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006053-95.2019.8.11.0045. INTERESSADO: MARCOS AMARAL LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

De início, cumpre registrar que não há dúvida de que a relação 

estabelecida entre a parte autora e a empresa requerida se enquadra 

nitidamente como de consumo e, por isso, a controvérsia deve ser 

solucionada dentro do microssistema estabelecido pelo Código de Defesa 

do Consumidor, protetivo, mormente no que diz respeito à vulnerabilidade 

material (CDC, art. 4º, I) e à hipossuficiência processual do consumidor 

(CDC, art. 6º, VIII). Com efeito, era imprescindível que a requerida 

comprovasse suas alegações no sentido de que, de fato, o autor deu 

causa à origem do débito impugnado. No entanto, em contestação, a 

requerida limitou-se a afirmar que o reclamante solicitou o cancelamento 

da linha telefônica no dia 20.10.2019, cujo ciclo de faturamento referente 

ao período 11.09.2019 a 10.10.2019, é devido. Além disso, defendeu que 

ainda que o autor tivesse solicitado o cancelamento do serviço em 

30.09.2019, a dívida é devida em razão do período de fechamento da 

fatura que corresponde a 11.09.2019 a 10.10.2019, já que não é possível 

a cobrança de fatura proporcional ao tempo utilizado. Com efeito, em que 

pese os argumentos da requerida, o autor informou nos autos os números 

dos protocolos gerados em razão da solicitação do cancelamento do 

serviço, os quais não foram objeto de impugnação ou manifestação da 

requerida. E se o período de fechamento da fatura correspondia até o dia 

10.10.2019, não haveria motivo para o autor ser cobrado a fatura cheia do 

mês de outubro de 2019, já que o período, como dito pela própria 

reclamada, fechou em 10.10.2019. Além disso, a requerida defendeu que 

houve a utilização dos serviços no mês de outubro de 2019, o que 

justificava a cobrança da fatura. Entretanto, a requerida não juntou aos 

autos o histórico de utilização dos serviços pelo consumidor no referido 

período, e que a fatura de cobrança do serviço não substitui o histórico de 

ligações e o uso de outros serviços a fim de comprovar que efetivamente 

o autor fez uso da linha telefônica mesmo após o pedido de cancelamento, 

fato não evidenciado nos autos. Porém, a requerida deixou de apresentar 

a transcrição dos referidos protocolos informados na petição do 

reclamante, ônus do qual não se desincumbiu. Como é de praxe nas 

empresas de telefonia, ao invés de efetuar o cancelamento da linha 

telefônica do autor, presencialmente, passou o ônus ao consumidor, que 

teve de realizar o cancelamento de sua linha por meio do serviço de cal 

center, sem a orientação necessária que deveria ter sido prestada pela 

empresa requerida. Assim, como acredita o autor que, com o pagamento 

da fatura do mês de setembro de 2019, conforme havia sido informado 

pela requerida de que o serviço havia sido cancelado, teria o contrato 

encerrado sem qualquer dívida pendente em relação aos meses 

subsequentes. Sendo assim, sem a comprovação da vigência do contrato 

e nem da prestação dos serviços no mês de outubro de 2019, assim como 
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inexistente prova de que o autor efetivamente utilizou os serviços no 

respectivo período, merece acolhimento a assertiva do autor, no sentido 

de que não deu origem ao débito da fatura referente ao período 

impugnado. Portanto, conforme se pode concluir, não se desincumbiu a 

requerida, como lhe competia (art. 373, II, do CPC), de seu ônus probatório, 

presumindo-se, por conseguinte, verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor no sentido de que não há mais contrato, assim como dívida, após 

30.09.2019, em relação a linha telefônica (65) 99609-4005 e, portanto, não 

é responsável pelo débito retratado na fatura do mês de outubro de 2019, 

no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais). Anoto, outrossim, que a 

requerida tinha plenas condições de demonstrar que o autor era 

conhecedor da dívida e responsável pelo pagamento, vez que dispõe de 

todo o aparato técnico compatível com a sua atividade, que lhe permitiria, 

portanto, ilidir as alegações do reclamante. De acordo com a legislação 

consumerista (art. 14 do CDC), a responsabilidade do prestador de 

serviços é de natureza objetiva, isto é, independe de culpa, exigindo-se 

tão só a comprovação da conduta, do nexo de causalidade e do dano, 

como requisitos ensejadores de seu dever de indenizar a parte lesada. 

Neste sentido, a doutrina aponta para a aplicação da teoria do risco 

profissional, fundada no pressuposto de que as empresas de telefonia, ao 

exercerem sua atividade com fins de lucro, assumem os riscos dos danos 

que vierem a causar. Com base nela, nossos Tribunais vêm reconhecendo 

a responsabilidade dos fornecedores de serviço, tanto por incidência da 

culpa, quando com base no risco profissional. Por isso, é de rigor a 

declaração de inexistência do débito em relação a fatura do mês de 

outubro de 2019 da linha telefônica (65) 99609-4005, no valor de R$ 56,00 

(cinquenta e seis reais). De outro lado, em relação ao pedido de 

indenização por danos morais entendo que não merece acolhimento o 

pedido do reclamante. Primeiro porque o autor não comprovou nos autos 

que o seu nome tenha sido objeto de inscrição indevido no cadastro de 

devedores em relação ao referido débito; segundo porque trata-se de 

mera cobrança sem maiores consequências na vida cotidiana do autor, e 

que, como já pacificado na jurisprudência, a simples cobrança de dívida 

sem maiores consequências para o consumidor, não dá direito a 

indenização por danos morais. Logo, os pedidos procedem parcialmente. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por MARCOS AMARAL 

LIMA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para tão somente 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes a partir do dia 

30.09.2019, bem como declarar a inexigibilidade do débito cobrado do 

autor em relação a fatura do mês de outubro de 2019 da linha telefônica 

(65) 99609-4005, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais). 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006258-27.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIAS BAIA DE FARIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória e não há necessidade da oitiva das partes em 

audiência, tendo em vista que os documentos coligidos autos são 

suficientes ao entendimento para a conclusão do caso. O reclamante 

alegou desconhecer a origem da dívida de R$ 492,77 (quatrocentos e 

noventa e dois reais e setenta e sete centavos), objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação de que não contratou os 

serviços oferecidos pela instituição bancária requerida. O banco 

requerido, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as 

partes e coligou aos autos documentos (histórico de faturas quitadas), 

além de contrato de adesão e assinatura do cliente para a contratação do 

pacote de serviços, os quais comprovam efetivamente a contratação e a 

utilização dos serviços de cartão de crédito, cuja inscrição do nome do 

reclamante no cadastro de devedores se deu em decorrência da 

inadimplência do pagamento das parcelas do cartão. A requerida juntou 

aos autos faturas geradas em razão do uso do cartão, sendo possível 

aferir o pagamento de algumas faturas, inclusive, mediante débito 

automático em conta corrente de titularidade do reclamante, o que afasta 

totalmente a hipótese de fraude, bem como a alegação quanto à 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Assim, é possível afirmar 

que a inclusão do nome do autor no rol de deveres ocorreu em razão do 

inadimplemento pelo não pagamento das faturas do cartão de crédito. 

Portanto, além de comprovar a existência de relação jurídica, que o autor 

defendeu não reconhecer, demonstrou a instituição financeira ainda que o 

reclamante está inadimplente com o pagamento das parcelas do cartão de 

crédito. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de 

que as do cartão de crédito foram quitadas, através da exibição de 

recibos circunstanciados. Ressalte-se como já foi mencionado nesta 

decisão, a impossibilidade de ter havido fraude na contratação do serviço, 

pois o pagamento de algumas parcelas do cartão de crédito é incompatível 

com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro 

justamente para não pagar. Por outro lado, houve pagamento em débito 

automático e que sequer foi questionado à época dos respectivos 

pagamentos. Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes já que a instituição requerida porque decorre do 

exercício regular de direito legalmente protegido da instituição bancária 

credora do valor indicado no protesto. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que o autor deixou de impugnar os extratos documentos juntados em sede 

de contestação, os quais comprovam a utilização do serviço do banco, 

não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do 

CPC). Logo, a improcedência dos pedidos é medida de rigor. Por fim, há 

que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois 

ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, efetivamente contratou o empréstimo mediante a 

utilização de senha pessoal em seu benefício. Assim, verificada a 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao pagamento de multa - 

diante do dever de comportamento ético das partes - equivalente a 2% do 

valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC, 

além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por ELIAS BAIA DE FARIAS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., e, 

consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado 

pela instituição bancária, e condeno o reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o pagamento, consoante 

o disposto no artigo 81 do CPC; além de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida e, 

assim, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

A isenção de custas e despesas processuais nesta fase processual não 

isenta o autor quanto ao pagamento da multa por litigância de má-fé 

fixados nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 
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submeto a presente decisão à apreciação para posterior homologação da 

M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de 

março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001002-06.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DA CONSOLACAO 

SALDANHA GAMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento de sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, 

mediante depósito voluntário do valor total de R$ 13.165,93 (treze mil cento 

e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), a título de pagamento 

da condenação, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 

29875001). O credor, concordando com os valores depositados pela parte 

executada, indicou dados para a emissão do alvará (Id. 29961590). Assim, 

ante o cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a 

extinção é medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – 

a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006257-42.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANE SENA COHEN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória e não há necessidade da oitiva das partes em 

audiência, tendo em vista que os documentos coligidos autos são 

suficientes ao entendimento para a conclusão do caso. A preliminar 

arguida em sede de contestação não merece acolhimento. Isso porque de 

acordo com os documentos que instruem a petição inicial, o comprovante 

de residência está em nome do empregador da parte autora, cujo contrato 

de trabalho anexado aos autos comprova a referida informação. Além 

disso, a parte requerida não trouxe nenhuma prova que levante suspeitas 

em relação aos documentos anexados aos autos pela autora. No mérito, a 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida de R$ 93,53 (noventa e 

três reais e cinquenta e três centavos), vinculado ao contrato n. 

001003962000075CT, objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes, sob a alegação de que não contratou os serviços 

oferecidos pela instituição bancária requerida. O banco requerido, por sua 

vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e coligou 

aos autos documentos (histórico de faturas quitadas), além de contrato de 

adesão e assinatura do cliente para a contratação do pacote de serviços, 

os quais comprovam efetivamente a contratação e a utilização dos 

serviços de cartão de crédito, e de que a inscrição do nome da reclamante 

no cadastro de devedores se deu em decorrência da inadimplência do 

pagamento das parcelas do cartão. A requerida juntou aos autos faturas 

geradas em razão do uso do cartão, sendo possível aferir o pagamento de 

algumas faturas, inclusive, mediante débito automático em conta corrente 

de titularidade da reclamante, o que afasta totalmente a hipótese de 

fraude, bem como a alegação quanto à inexistência de relação jurídica 

entre as partes. Assim, é possível afirmar que a inclusão do nome da 

autora no rol de devedores ocorreu em razão do inadimplemento pelo não 

pagamento das faturas do cartão de crédito. Portanto, além de comprovar 

a existência de relação jurídica, que a autora defendeu não reconhecer, 

demonstrou a instituição financeira ainda que a reclamante está 

inadimplente com o pagamento das parcelas do cartão de crédito. Como é 

lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as do 

cartão de crédito foram quitadas, através da exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se como já foi mencionado nesta decisão, a 

impossibilidade de ter havido fraude na contratação do serviço, pois o 

pagamento de algumas parcelas do cartão de crédito é incompatível com a 

fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro justamente 

para não pagar. Por outro lado, houve pagamento em débito automático e 

que sequer foi questionado à época dos respectivos pagamentos. 

Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes já que a instituição requerida porque decorre do exercício 

regular de direito legalmente protegido da instituição bancária credora do 

valor indicado no protesto. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do 

STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que a autora deixou 

de impugnar os extratos documentos juntados em sede de contestação, 

os quais comprovam a utilização do serviço do banco, não tendo a 

reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do 

CPC). Logo, a improcedência dos pedidos é medida de rigor. Por fim, há 

que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois 

ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, efetivamente contratou o empréstimo mediante a 

utilização de senha pessoal em seu benefício. Assim, verificada a 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao pagamento de multa - 

diante do dever de comportamento ético das partes - equivalente a 2% do 

valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC, 

além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por ADRIANE SENA COHEN em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., e, 

consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado 

pela instituição bancária, e condeno a reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o pagamento, consoante 

o disposto no artigo 81 do CPC; além de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida e, 

assim, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

A isenção de custas e despesas processuais nesta fase processual não 

isenta o autor quanto ao pagamento da multa por litigância de má-fé 

fixados nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente decisão à apreciação para posterior homologação da 

M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de 
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março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Integrado à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aduz que o 

débito é devido, não cometendo qualquer ato ilícito passível de indenização 

por danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a 

parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a 

lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta relatório de uso e telas de seu sistema interno 

com registros e informações comprovando a relação jurídica entre as 

partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006172-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ATAYDE ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 
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tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO Extrai-se dos autos 

que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a 

lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta extrato de faturas e telas de seu sistema interno 

com registros e informações comprovando a relação jurídica entre as 

partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005168-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005168-81.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANA FLAVIA PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória e não há necessidade da oitiva das partes em 

audiência, tendo em vista que os documentos coligidos autos são 

suficientes ao entendimento para a conclusão do caso. De início, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir. Isso porque, a partir da aplicação 

da teoria da asserção, da narrativa dos fatos realizada pela autora é 

possível aferir que a providência judicial pleiteada segue o rito adequado, 

é útil e necessária aos fins pretendidos. De outro lado, em ação de 

indenização por dano moral, não se faz necessário o prévio pedido 

administrativo como condição para o ajuizamento da aludida ação. Além 

disso, os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes a 

análise e julgamento da ação, tendo possibilitado a parte requerida a 

apresentação de contestação, demonstrando, por outro lado, resistência 

ao pedido da parte autora. Em relação a suposta litispendência, será 

aferida quando do julgamento do processo 1004189-22.2019.8.11.0045, 

cujo protocolo foi realizado posteriormente a propositura da presente 

ação. No mérito, a reclamante alegou desconhecer a origem da dívida de 

R$ 86,58 (oitenta e seis reais e 059495681000017F1, objeto de inscrição 

do seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação de que não contratou 

os serviços oferecidos pela instituição bancária requerida, e objeto de 

cobrança e de apontamento no cadastro de devedores. O banco 

requerido, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as 

partes e coligou aos autos extrato da conta bancária da parte autora, 

demonstrando as transações bancárias realizadas mediante uso de senha 

pessoal e cartão bancário. Além disso, é possível aferir a existência de 

pagamentos e negociação de dívida da autora, o que afasta a hipótese de 

fraude no caso em análise. A existência de pagamento e renegociação de 

contrato de mútuo é incompatível com a fraude, tendo em vista que o 

estelionatário contrato em nome de terceiro de boa-fé já com a intenção de 

se dar bem e para pagar a dívida gerada em razão da contratação do 

serviço. Não é o caso dos autos. No caso, a inscrição do nome da 

reclamante no cadastro de devedores ocorreu em razão da inadimplência 

dos serviços bancários e dos débitos incidentes na conta bancária da 

correntista que deixou de honrar com suas obrigações assumidas. Como 

é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que os 

débitos oriundos de movimentações bancárias foram quitadas, através da 

exibição de recibos circunstanciados. Legítima, portanto, a inscrição do 
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nome da parte autora no cadastro de inadimplentes já que a instituição 

requerida porque decorre do exercício regular de direito legalmente 

protegido da instituição bancária credora do valor indicado no protesto. 

Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes 

de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Por 

arremate, há de se ressaltar ainda que a autora deixou de impugnar 

especificamente os extratos documentos juntados em sede de 

contestação, os quais comprovam a utilização do serviço do banco, não 

tendo a reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, 

inc. I, do CPC). Logo, a improcedência dos pedidos é medida de rigor. Por 

fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de 

má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por ANA FLÁVIA PEREIRA DE ALMEIDA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela instituição bancária, e condeno a reclamante 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 

80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o 

pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do CPC; além de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do 

patrono da requerida e, assim, resolvo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e despesas processuais 

nesta fase processual não isenta o autor quanto ao pagamento da multa 

por litigância de má-fé fixados nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 09 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005985-48.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAELA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos que 

instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte requerida 

apresente defesa, tanto que apresentou contestação de mérito a respeito 

dos fatos demonstrando resistência ao pedido da reclamante. Além disso, 

em ação de indenização por danos morais não se exige o esgotamento da 

via administrativa para a propositura de ação, e também porque, salvo 

raras exceções, não se trata de requisito para que a pessoa tenha 

acesso ao Poder Judiciário. Com efeito, embora a relação havida nos 

autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do 

Consumido, não significa decisão automática e favorável a parte 

autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há documentos 

que devem ser analisados estritamente no caso. A reclamante alegou 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes no valor de R$ 98,46 (noventa e oito reais e quarenta e seis 

centavos), vinculado ao contrato 0279409154, cujo apontamento ocorreu 

no dia 23.02.2017, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu 

nome. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica 

entre as partes e coligou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel 

consubstanciado no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 99676-1394, 

bem como no histórico de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços de telefonia. Além disso, há informação nos autos que deve ser 

levada em consideração de que houve a realização de pagamentos de 

faturas geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na 

linha telefônica (65) 99676-1394, circunstância incompatível com a fraude, 

pois que o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé 

justamente com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica que a reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do serviço 

demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a requerida 

atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. Até porque 

há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira substancial e por 

longo período de tempo, sem qualquer interferência externa. Como é 

lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas 

de consumo dos serviços de telefonia móvel foram quitadas, por meio da 

exibição de recibos circunstanciados. Legítima, portanto, a atuação da 

reclamada inscrever as dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes 

de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Por 

arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 
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contestação a parte autora se ateve a fatos genéricos e não contestou os 

histórico de pagamentos anexado nos autos pela requerida, não tendo a 

reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do 

CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços de 

telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 

existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 

chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real de prova de que houve a 

contratação e utilização do serviço. Logo, de rigor a improcedência dos 

pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por RAFAELA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado pela instituição bancária, e condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do CPC; além 

de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em 

favor do patrono da requerida e, assim, resolvo o mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e despesas 

processuais nesta fase processual não isenta o autor quanto ao 

pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta sentença. Nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011682-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011682-67.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: GANZER E GANZER LTDA - 

EPP EXECUTADO: BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento de sentença, na qual houve indisponibilidade de valores via o 

sistema BACENJUD do valor remanescente integral do débito (Id. 

26850750). O devedor, intimado para manifestar e oferecer defesa, 

manteve-se inerte. Nessa hipótese, não havendo impugnação, 

extinguir-se-á o feito com base no art. 924, II, do CPC Por sua vez, sem 

mencionar a existência de saldo remanescente, o credor indicou dados 

para a emissão do alvará (Id. 29656733). Assim, ante a satisfação integral 

da obrigação, a extinção é medida que se impõe, consoante regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA DANUBIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002059-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NADJA DANUBIA DA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

total de R$ 4.049,59 (quatro mil e quarenta e nove reais e cinquenta e 

nove centavos), a título de pagamento da condenação, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 29113304). O credor, 

concordando com os valores depositados pela parte executada, indicou 

dados para a emissão do alvará (Id. 29166492). Assim, ante o 

cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a extinção é 

medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004645-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINI E BRANDINI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004645-74.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

BRANDINI E BRANDINI LTDA - EPP RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

VISTOS. Tendo em vista que a Requerida não fora citada, designo nova 

audiência de conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, 

no dia 30 de abril de 2020, às 16:00 horas. Cite-se a parte requerida, para 

comparecer ao ato designado, observando o disposto no art. 334, do CPC, 
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intimando-a da decisão liminar proferida no Id. 4506981. Consigno que 

deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar eventual 

proposta de autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002596-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

ALCINO ROQUE ORTH OAB - MT24905/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR CERUTTI OAB - MT25202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002596-55.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: NEIDE MARIA VICENTE REQUERIDO: MARIO KAWAY FILHO 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

tendo as partes acima qualificadas. Tendo em vista que restou-se 

frustrada a primeira tentativa de citação, determino que ela seja realizada 

no endereço indicado no ID n.º 22207005. Sem prejuízo, designo nova 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) deste Juízo, no 

dia 07 de maio de 2020, às 14:30 horas. Cite-se o (a) requerido (a), com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado. A intimação da parte autora para a 

audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intime-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004795-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MARIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004795-50.2019.8.11.0045. REQUERENTE: NILCE 

MARIA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Decisão proferida em audiência, conforme ID 

n° 30123102. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002229-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO AUTOS N.º 1002229-31.2019.8.11.0045 VISTOS. 

Trata-se de ação ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pela qual pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela para o réu implantar, em seu favor, beneficio assistencial de 

prestação continuada, nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Inviável o pedido de 

antecipação de tutela, por ora, uma vez que o pedido formulado na inicial 

depende de averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade do autor e de sua alegada situação de miserabilidade. Desta 

forma, entendo que a questão depende de dilação probatória com a 

realização de exame médico pericial, bem como de estudo social, razão 

pela qual, por ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. 

Via de consequência, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Proceda, a Secretaria, a nomeação 

do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia médica. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, 

convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No que concerne à alegada situação de miserabilidade da 

parte Autora, DETERMINO seja realizado Estudo Social, pelo Setor Social 

desta Comarca, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais, vivenciados pela parte Requerente. Aportando aos autos os 

laudos (médico e social), imediatamente conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante 

a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de maio de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002229-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIMAR OLIVEIRA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002229-31.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: OSIMAR OLIVEIRA DE AQUINO POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

Impulsiono estes autos para intimar o polo passivo, para no prazo de 

10(dez) dias se manifestar quanto ao Estudo Social de ID 27079585

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29679 Nr: 3810-84.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ACEDINOL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RENATO MAZZO REIS - 

OAB:9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca do 

oficio juntado as fls.216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106205 Nr: 1928-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DALL'ASTRA DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - OAB:MT 

15.507, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, MARCELA 

SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca do 

oficio juntado as fls.320.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113186 Nr: 5604-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAULETI MENDES FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida as pp. 177/180, pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de omissão no r. decisum, ao deixar de fundamentar a 

existência do dano moral alegado, aduzindo que nenhum dano moral é 

presumido (pp. 181/182)Instado a se manifestar sobre os embargos o 

requerente/embargado postulou pela improcedência dos embargos (pp. 

184/187).Vieram os autos conclusos.É breve o relato necessário. 

Fundamento. Decido.(.........)2. Não há vício de fundamentação quando o 

aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e 

fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de 

modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos 

aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito 

procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com 

aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 

1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 

20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes embargos não incidem 

em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a 

decisão proferida fundamentou expressamente, que o registro no 

cadastro de devedores se mostrou indevido, acarretando dano moral in re 

ipsa, que por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu 

alcance, conforme jurisprudência itinerante de nossos Tribunais, não 

havendo qualquer omissão a ser sanada. Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos os 

termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117050 Nr: 7867-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA PACHECO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pela autora/embargante, alegando a 

existência nulidade e omissão no r. decisum, ao argumento de que o ônus 

de comprovar a veracidade da assinatura aposta nos contratos juntados é 

da parte que produziu o documento, já que houve impugnação a 

assinatura dos contratos as pp. 217/219 (pp. 228/235).Instado a se 

manifestar sobre os embargos o requerido/embargado postulou pela 

improcedência dos embargos de declaração (pp. 236 e verso).

(.......................................................). (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 

1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 

20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes embargos não incidem 

em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a 

decisão proferida fundamentou expressamente os motivos que levou este 

Juízo a improcedência da ação, levando em consideração as provas 

existentes nos autos. Importante consignar que o autor embora tenha dito 

que não assinou nenhum contrato com o requerido ou recebeu qualquer 

valor dele decorrente, bem como que os demonstrativos de operações 

juntados aos autos, não são dotados de veracidade, pois podem ser 

facilmente manipulados no computador e, que os contratos juntados não 

possuíam número, para serem confrontados com o extrato do benefício, 

não impugnou expressamente a legitimidade dos documentos acostados a 

contestação de pp. 57/161 ou os documentos juntados as pp. 169/214, no 

que se refere a falsidade da assinatura apostas nos referidos 

instrumentos.Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados 

pelo embargante, mantendo todos os termos da aludida sentença, com 

vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 6431-44.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ARAUJO FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo autor contra a 

sentença proferida nos autos, ao argumento de que esta foi omissa ao 

não se manifestar de forma expressa sobre a tutela de urgência requerida 

nos presentes autos, na sentença (p. 158).

Instado o embargado a se manifestar, este somente requereu a sua 
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intimação após o julgamento dos embargos (p. 158/verso).

E a sintese. Decido.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, considerando que 

realmente a sentença foi omissa, ao não se pronunciar sobre a tutela de 

urgência, já que a liminar foi concedida e a ação foi julgada procedente, 

confirmando a liminar deferida as pp. 53/55.

Posto isto, acolho os Embargos de Declaração, para determinar que o 

INSS implante o beneficio concedido de aposentadoria por invalidez, no 

prazo de 30(trinta) dias, contados à partir desta data, devendo a presente 

decisão fazer parte integrante da sentença proferida as pp. 147/155.

Intimem-se e Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26803 Nr: 847-06.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ BOITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PARIZOTTO, ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

a decisão proferida as pp. 737/738, pela executada/embargante, alegando 

a existência contradição no r. decisum, ao argumento que os juros e 

correção monetária aplicados, não estão de acordo com a legislação 

pertinente e a recente jurisprudência do STF, assim requer a procedência 

dos embargos a fim de sanar a referida contradição.Instado a se 

(........................................................................................................)de 

modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos 

aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito 

procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com 

aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 

1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 

20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes embargos não incidem 

em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a 

decisão proferida fundamentou expressamente os motivos que levou este 

Juízo a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.Posto isto, 

REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo embargante, 

mantendo todos os termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 21108 Nr: 2415-28.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA, ADÃO TIMOTEO DE LIMA, MARIA CONCEIÇÃO 

FIGUEIREDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551/O, ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - 

OAB:7925/A

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 4591 Nr: 707-50.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO E ATACADO PATO 

BRANCO, VALDIR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.Verifica-se dos autos, que a parte exequente se 

manifestou à p. 199, requerendo que a penhora realizada (pp.196/198) 

seja averbada na matrícula dos referidos imóveis, bem como seja 

designada data para realização de leilão do bem imóvel de matrícula nº 

5432 penhorado nos autos. Ainda, que seja mantida a penhora do bem 

imóvel registrado na matrícula n° 6770 até o encerramento do leilão 

requerido.Pois bem. Considerando que não houve qualquer impugnação 

quanto ao laudo de avaliação acostado às pp. 196/198, conforme certidão 

de p. 206, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.No 

mais, a fim de regularizar o feito, expeça-se o mandado de intimação da 

conjugue do executado, cientificando-a da penhora realizada, nos termos 

do art. 12, § 2º, da Lei 6.830/80.Após, determino a realização de hasta 

pública, para tanto, nomeio como leiloeiro a Sra. Cirlei Freitas Balbino da 

Silva, Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta Comercial/MT, sob o nº 

22, com endereço na Rua 02, nº 264, Lt. A, Qd. 07, Bairro Residencial JK, 

Cuiabá-MT e telefone (65) 9942-1565, 9626-9027 e 3664-4501, que 

deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo. [...]. Os lances 

oferecidos, não serão aceitos se considerado preço vil, ou seja, valor 

inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

termos do art. 891 do CPC.Intime-se o leiloeiro de sua nomeação, bem 

como para que designe data para a realização da praça, com lapso 

temporal suficiente para as intimações necessárias, devendo comunicar a 

data nos autos e proceder à publicação do edital na imprensa local, 

comprovando nos autos, conforme exposto nos artigos 884 e 887 e seus 

parágrafos, com observância aos termos do art. 886 e seus incisos, todos 

do CPC.Da alienação judicial deverão ser cientificadas as partes, com pelo 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 22, § 2º, da Lei 6.830/80).Cumpra-se. 

Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43223 Nr: 3529-26.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de p. 62, pelos fundamentos expostos na sentença 

proferida (pp.56/59) e determino:

I - Oficie-se o Detran/MT, informando que o veículo objeto da lide (p. 14) 

fora vendido para Ademilson Pereira Costa, atentando-se em encaminhar 

a cópia do contrato de compra e venda acostado às pp.16/17;

II - Após resposta, intime-se o exequente, para que requeira o que 

entender de direito, em termos do prosseguimento do feitos. Prazo: 15 

(quinze) dias;

III - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109565 Nr: 3698-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAIA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Após a expedição do alvará, impulsiono os autos para intimação da parte 

exequente para que manifeste-se requerendo o que entender de direito, 

em termos do prosseguimento do feito, consignando que o silêncio 
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implicará na extinção do feito, pela quitação da obrigação. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119712 Nr: 395-15.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELKA KLYS NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Por todo o exposto e explanado, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta 

por ELKA KLYS NUNES MARTINS em face de TIM CELULAR S/A, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Revogo a liminar concedida na p. 37. Oficie-se 

ao SPC/SERASA para que proceda com a reimplantação do nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes, referente do débito relativo ao 

contrato n.º GSM0050864278560, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais 

e noventa centavos).Condeno a Autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a 

exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte 

é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).Consigno que 

o credor, neste período, poderá exigir o cumprimento da obrigação se 

demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da parte deixou 

de existir. Findo tal prazo, a obrigação se extinguirá.Por fim, reconheço a 

litigância de má-fé da parte consumidora (art. 80, inciso II, do CPC), tendo 

em vista a contratação comprovada pela parte Requerida, e, imponho a 

multa de 8% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em 

nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121472 Nr: 1321-93.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por GERALDO 

FRANCISCO DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.De consequência, condenando o réu ao pagamento ao 

autor o beneficio de AUXÍLIO-DOENÇA pelo período em que estava 

incapacitado, qual seja, de 20.07.2015 à 29.01.2016, nos termos do artigo 

59 e seguintes da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas que porventura 

já tenham sido pagas a título de auxílio-doença, sendo respeitada a 

prescrição quinquenal.DETERMINO desde já, ao requerido que proceda a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, 

sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Correção Monetária e Juros de MoraA Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41239 Nr: 1546-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIECDPQLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:SP/139.970, JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB:SP/155.277, MARIO 

ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA - OAB:SP/197.870, SAMUEL 

EDUARDO TAVARES ULIAN - OAB:SP/324.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte Requerente não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da certidão de fl. 149 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono 

os presentes autos para intimação do exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88775 Nr: 2667-84.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO KETZER, ROSELI DE FATIMA 

PIETCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma, no prazo legal. Bem como , com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95082 Nr: 1961-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABC BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40485 Nr: 791-65.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Considerando que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado as pp. 163/167, ou seja, na quantia de R$ 35.163,67 (trinta 

e cinco mil cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), 

conforme se vê da petição de pp. 176/177, assim decido:

Homologo os cálculos apresentados pelo executado as pp. 163/167, que 

encerra a quantia de R$ 35.163,67 (trinta e cinco mil cento e sessenta e 

três reais e sessenta e sete centavos), para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Com a concordância do exequente, os embargos de declaração 

apresentados pelo executado as pp. 172/175, perdeu seu objeto.

Posto isto, determino que seja expedido o requisitório de pequeno valor, 

conforme cálculos apresentados pelo executado as pp. 163/167, na 

quantia de R$ 35.163,67 (trinta e cinco mil cento e sessenta e três reais e 

sessenta e sete centavos).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 434 de 948



Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necesário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 4439-14.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DO ROSARIO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - OAB:23.160, REBECA 

PIMENTEL PLÁCIDO - OAB:23.161

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de obscuridade e omissão no r. decisum, ao argumento de que 

apresentou aos autos prints de telas sistêmicas, que comprovam a 

contratação dos serviços pela parte autora, provas estas que estão 

sendo aceitas como válidas e robustas por outros Juízos, bem como que 

não houve a comprovação do dano moral sofrido pela parte (pp. 

64/68)Instado a se manifestar sobre os embargos o 

requerente/embargado deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação ( certidão de p. 84).Vieram os autos conclusos.É breve o 

r e l a t o  n e c e s s á r i o .  F u n d a m e n t o . 

(...................................................................)ESPECIAL, julgado em 

20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes embargos não incidem 

em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a 

decisão proferida fundamentou expressamente, sobre as provas 

produzidas, não havendo qualquer obscuridade, ou mesmo omissão, já 

que que o registro no cadastro de devedores se mostrou indevido, 

acarretando dano moral in re ipsa, que por ser presumido, dispensa a 

efetivação de prova de seu alcance, conforme jurisprudência itinerante de 

nossos Tribunais.Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios 

levantados pelo embargante, mantendo todos os termos da aludida 

sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112993 Nr: 5487-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de omissão no r. decisum, ao deixar de aplicar a sumula 385 do 

STJ, diante da existência de negativações anteriores a da embargante, 

conforme documentação colacionada pela própria autora. Juntou 

documentos (pp. 87/95).Instado a se manifestar sobre os embargos o 

requerente/embargado deixou decorrer o prazo, sem nada (certidão de p. 

98).Vieram os autos conclusos.É breve o relato necessário. Fundamento. 

Decido.Pois bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos 

embargos de declaração.O art. 1.(....................................)procrastinatório 

da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência 

do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa 

protelatória. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 

29/04/2016).”Assim, os presentes embargos não incidem em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a decisão proferida 

fundamentou expressamente, que os registros existentes em nome da 

autora, conforme documento de pp. 25/26, são posteriores a negativação 

realizada pela empresa requerida, não havendo que se falar em aplicação 

da Súmula 385.Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados 

pelo embargante, mantendo todos os termos da aludida sentença, com 

vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90010 Nr: 3895-94.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOÃO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pelo AUTOR/embargante, alegando a 

existência de contradição no r. decisum, ao argumento de que embora 

tenha encartado aos autos protesto interruptivo ajuizado no ano de 2010 e 

redistribuído no (...............)(Embargos de Declaração Nº 70068945716, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 28/04/2016).”“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a 

suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. 

Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide 

integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A 

pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão 

embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de 

declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa 

prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl 

no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes 

embargos não incidem em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do CPC.Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados 

pelo embargante, mantendo todos os termos da aludida sentença, com 

vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24654 Nr: 2498-10.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA MINEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASMILHO REPRESENTAÇÕES LTDA, VERA 

CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - 

OAB:GO/23.696

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida nos autos, pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de contradição no r. decisum, para que seja afastada a 

sucumbência recíproca, uma vez que o embargante decaiu em parte 

mínima de seu (...........)Pois bem, analisando o pedido inicial e a 

condenação final fixada, entendo que assiste parcial razão ao 

embargante, considerando que a parte autora/embargada foi sucumbente 

em dois, dos três pedidos contidos na inaugural, contudo a sentença de 

forma desproporcional fixou a sucumbência reciproca, em 50% para cada 

um.Mas, não há como reconhecer que o embargante decaiu em parte 

mínima de seu pedido, já que o autor/embargado sagrou-se vencedor em 

quantia substancial do pedido principal.Por outro lado, tendo em vista que 

não há como a parte precificar de forma correta o valor do dano moral em 

sua inicial, entendo que o percentual da verba honorária deve incidir sobre 

o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico obtido.Assim 

levando em consideração essas vertentes, diante da sucumbência 
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reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios da parte contrário, devendo o autor/embargado custear com 

o pagamento de 70% (setenta por cento) e o requerido/embargante com o 

pagamento de 30% (trinta por cento) de tais verbas.O valor dos 

honorários continua no percentual de 15%, incidente sobre o valor da 

condenação.Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos 

declaratórios levantados pelo EMBARGANTE/REQUERIDO, para retificar o 

dispositivo da sentença, passando a vigorar o seguinte: “Em razão do 

princípio da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios da parte contrária, devendo o 

autor/embargado custear com o pagamento de 70% (setenta por cento) e 

o requerido/embargante com o pagamento de 30% (trinta por cento) de 

tais verbas”.Mantenho os demais termos da aludida sentença, com vista 

ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000001-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000001-58.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 - Diante da 

comprovação de pagamento da diligência com a juntada da guia de 

recolhimento aos autos (id. 20860963), CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de id. 17263220. 2 - INTIMEM-SE. 3 - CUMPRA-SE expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 11 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1031841 Nr: 2924-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Antônio de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Aparecido Mapelli, Rosa Helena 

Mapelli, Espólio de Antonio Carlos Mapelli, Edvaldo Mapelli, Renata Soares 

Franco Mapelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cazarotti - 

OAB:OAB-MG 87.042, Aline Hernandes Palhares - OAB:22525-A, 

Robson Antonio de Paula - OAB:OAB/MG 54.865-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique de Oliveira - 

OAB:95.979/MG, Leandro Lemos Cardoso - OAB:91.606/MG, 

Rosenvaldo Luiz Borges - OAB:69.005/MG

 DECISÃO

1 – Considerando os ofícios de fls.117/118 e 132v, bem como as 

respectivas decisões proferidas pelo Juízo deprecante, PROMOVA a 

Secretaria as diligências necessárias a fim de que seja designada nova 

data para realização de hasta pública da fração descrita do imóvel.

2 – INTIME-SE o leiloeiro nomeado para prosseguimento dos atos 

expropriatórios.

3 – Após designação de data para realização do leilão, INFORME-SE o 

Juízo deprecante.

4 - INTIMEM-SE.

5 – CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.

 Água Boa-MT, 09 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000430-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000430-88.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 11 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000744-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONDAS ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILVAN DA SILVA MAIA OAB - GO14564 (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA da 

decisão de ID nº 28798839.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000744-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONDAS ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILVAN DA SILVA MAIA OAB - GO14564 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA da 

decisão de ID nº 28798839.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000502-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KISMAIR MARTINS REIS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora de que, 

tendo em vista a Portaria CGJ/MT nº 142/2019 onde regulamenta que os 

mandados judiciais em que a natureza do ato processual não exige a 

intervenção do Juízo Deprecado deverão ser encaminhados à central de 

mandados da Comarca na qual deverá ser cumprido o ato, dispensando a 

distribuição de Carta Precatória, procedo a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça da Comarca de RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT, para cumprimento do 

mandado de Penhora, Avaliação e Remoção, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), por 

meio da opção "CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA" e informar 

os dados do zoneamento para o devido recolhimento das custas, juntando 

nos autos as guia e o comprovante de pagamento para posterior 

confecção do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83865 Nr: 2704-23.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Sirineu Cichocki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105024 Nr: 5235-77.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenor Alves dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2917-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBeBIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, Priscila Moreno Dos Santos - OAB:70981OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111380 Nr: 3252-09.2016.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carolina Silva Hamu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Água Boa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Medanha da Silva - 

OAB:23208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114842 Nr: 5333-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscilea Sabrina Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendaria do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SALAZAR 

MARTINS - OAB:27554/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 2245-26.2009.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCF, MLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217166/SP, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista a manifestação do perito judicial, retro juntada.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22555 Nr: 1886-13.2008.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Di Domenico Diehl & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Areões Ltda, João Franklin Ramos 

de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Victor Guimarães - 

OAB:MT0025803O, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT, 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova as medidas necessários ao prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito, tendo em vista a devolução da 

carta precatória expedida à fl. 451, sem distribuição, conforme informação 

de fl. 461 ("Informo que a referida CP foi RECUSADA em 26 ou 27 11 2019. 

POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA TABELA (C) Distribuidor NÃO 

oficializado, particular").

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84402 Nr: 3241-19.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Soares Silva Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84507 Nr: 3347-78.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Conterno Henriques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista a manifestação do executado retro juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84944 Nr: 3782-52.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luseneire Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91821 Nr: 1398-48.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98346 Nr: 1271-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salem Pablo Bissolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná, Jose Ironaldo Araujo 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Schneider Garcia 

Salamoni - OAB:OAB/GO 32.895, Julia Fernanda Santos de Carvalho 

- OAB:20144-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:3.367-A, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19014/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95165 Nr: 3931-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli José da Silva, Jerônimo Gomes dos Santos, Espólio 

de Ademar Alves, Cacilda Alves Borges, Fausto Roberto dos Santos, 

Ermiro Arantes Machado, Humberto Dantas Maia, Luziam Maria de 

Rezende Maia, Espólio de Gabriel Alves Figueiredo, Maria Dilma Volpini 

Figueiredo, Cleumar Calaça, Cleunice Calaça, Maria Helena Batista Pereira, 

Melchiades Pinel Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso quiera, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106655 Nr: 666-96.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 
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representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23537 Nr: 2849-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A, José Victor Guimarães - 

OAB:MT0025803O, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus representantes jurídicos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queiram, se manifestem acerca do laudo pericial retro juntado ao 

feito, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20114 Nr: 3270-45.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO MENDES - 

OAB:24153/O, NEWTON ÉMERSON BELLUCO - OAB:30662, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQURENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84077 Nr: 2916-44.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Marcos Dutcka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 2935-55.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Lopes da Silva, Aldair Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO, Mariana Amenta da Silva Breseghello - 

OAB:339.479- SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, sob pena de arquivamento, tendo em vista a 

transferência de valores efetivada, conforme alvará(s) retro expedido(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 506-81.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca do laudo pericial retro juntado ao feito, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 531-94.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Debastiani, Darcila Maria Debastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca do laudo pericial retro juntado ao feito, 

requerendo o que entenderem de direito em termos de prosseguimento, 

sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33217 Nr: 2226-83.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eduardo Borges Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadir Gonçalves de Aquino - 

OAB:116.353 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique a localização atual do bem constrito (veículo marca/modelo 

HONDA/NXR150 BROS ESD, Placa DYT8791), para fins de efetivação da 

penhora e remoção, nos termos do r. decisum proferido à fl. 300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34131 Nr: 3142-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Comercio Importação de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alain Villeneuve Medina de 

Oliveira - OAB:63036/PR, Andre Eduardo Bravo - OAB:61516/PR, 

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES - OAB:61515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela lopes Goulart - 

OAB:42461/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique a localização atual do bem constrito (veículo marca/modelo 

HONDA/CBX 200 STRADA, Placa KEB0667), para fins de efetivação da 

penhora e remoção, nos termos do r. decisum proferido à fl. 233. Do 
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mesmo modo, tem a presente por finalidade a intimação da parte 

executada, por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca do bloqueio de ativos financeiros 

realizado por meio do BacenJud (fls. 234/235), requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34621 Nr: 3632-42.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Robson Marinho, 

Wilmo Sanaiotti, Wandir Aparecida Rocca Sanaiotti, Claudio João 

Montovani, Maria Aparecida Montovani, Helena Costa Jacaranda, 

Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ANA PAULA MONÇAO OLIVEIRA - 

OAB:9030/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo retro 

juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2667-30.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Antonio Faria Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46256/PR, Fernanda Tagliari - OAB:14776-A/MS, Mario Krieger 

Neto - OAB:8087/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da manifestação do perito juntada às fls. 

667/686, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82556 Nr: 1399-04.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Vitorino da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helcio Mendonça Ribeiro - 

OAB:57.427/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo retro 

juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15651 Nr: 2588-27.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Socrates do Nascimento, Meire 

Aparecida Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE (?), por meio 

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 287-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijalma Rodrigues Carrijo, Lindomar Francisco 

de Melo, Marleni Pozzebon de Oliveira, Osvaldo Cechetti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca do bloqueio de ativos financeiros realizado por 

meio do BacenJud, comprovando, se for o caso, se as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97349 Nr: 693-16.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Railda Candida Fabiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, sob pena de arquivamento, tendo em vista a 

transferência de valores efetivada, conforme alvará(s) retro expedido(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108684 Nr: 1652-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elenir da Fontoura Ferraz, Eduardo 

Ferraz da Silva, Denilson Ferraz da Silva, Maria da Fontoura Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo, retro 

juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 4772-04.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilda Queiroz Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116646 Nr: 6613-34.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRdS, Francisca Adriana Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rocha de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Benedito de Souza - 

OAB:MT0025682A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028040 Nr: 469-73.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Sutil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal- CEF, LL Construtora 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Maschiatti - 

OAB:7568-B/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:5734/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo retro 

juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98411 Nr: 1313-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Agostinho Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyran Vieira Guimarães, Rodrigo Oliveira 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca do laudo pericial colacionado ao feito, às 

fls. 206/247, manifestando-se com aquilo que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99002 Nr: 1672-75.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila, Maria Inêz Leite de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a carta precatória devolvida, com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103001 Nr: 4090-83.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a manifestação do perito judicial, retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 4702-21.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza de Souza Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Achilles Roberto Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Vieira de Souza - OAB:, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca do bloqueio de ativos financeiros realizado por 

meio do BacenJud, comprovando, se for o caso, se as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105589 Nr: 5532-84.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo retro 

juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 598-49.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, sob pena de arquivamento, tendo em vista a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 441 de 948



transferência de valores efetivada, conforme alvará(s) retro expedido(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93802 Nr: 3004-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Dias de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Verde 

Transportes LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B, Thiago Affonso Diel - OAB:19144/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista a manifestação do executado retro juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88043 Nr: 2472-74.2013.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zezito Moreira Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Tenorio Manco, Abel Ferreira Leite, 

Terezinha David de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thanya Alves Martins - 

OAB:OAB/GO 14996-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo retro 

juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89095 Nr: 3455-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queira, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista a manifestação do executado retro juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91334 Nr: 1001-86.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veriano Alves Raulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 107230 Nr: 935-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – No intuito de localizar bens do devedor, diante do fato de que foram 

realizadas outras diligências que se mostraram infrutíferas, este Juízo 

DETERMINA que sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada.

2 – Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.

3 – INTIME-SE o exequente para que indique a conta bancária que se 

mostrou inconsistente (fl. 132) para o levantamento do numerário 

constrito.

 4 – Havendo a indicação da conta bancária na forma acima, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão exarada à fl. 123.

 Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16460 Nr: 3402-39.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Cristiane Vieira de Souza Menezes - OAB:OAB/MT 

15.042/A, Vanessa Pereira Milhomem - OAB:OAB/MT 17198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Cocalinho MT - OAB:, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma legal, para que, caso queiram, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca das requisições de pequeno 

valor expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7113 Nr: 1066-67.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT, José dos Santos, Antonio Ribeiro de Souza, Moisés Beraldo 

da Silva, Sebastiana Rodrigues dos Santos, Geraldo Martins Ramos, 

Izamar Xavier do Rego, Ana Lídia Alves de Souza, Leonina Peixoto 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:6426-A MT, Daniela 

Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que se manifestem acerca 

das requisições de pequeno valor retro expedidas, caso queiram, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7113 Nr: 1066-67.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT, José dos Santos, Antonio Ribeiro de Souza, Moisés Beraldo 

da Silva, Sebastiana Rodrigues dos Santos, Geraldo Martins Ramos, 

Izamar Xavier do Rego, Ana Lídia Alves de Souza, Leonina Peixoto 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:6426-A MT, Daniela 

Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

EXEQUENTES, por meio de sua advogada habilitada, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem se possuem pretensão de 

renunciar aos valores excedentes à 30 (trinta) salários mínimos, ou se 

requer a expedição de ofício precatório para pagamento das quantias 

devidas aos credores Geraldo Martins Ramos, Moises Beraldo da Silva e 

José dos Santos. Do mesmo modo, tem a presente por finalidade a 

intimação para, caso queira, com relação ao crédito devido ao falecido 

Antônio Ribeiro de Souza, que proceda com a habilitação do herdeiro, para 

posterior expedição de ofício precatório ou requisição de pequeno valor, 

em caso de renúncia ao excedente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83832 Nr: 2671-33.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Augusto Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes processuais, na forma legal, para que, caso queiram, se 

manifestem com aquilo que entenderem de direito acerca da requisição de 

pagamento expedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86854 Nr: 1339-94.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanhoé Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – No intuito de localizar bens do devedor, diante do fato de que foram 

realizadas outras diligências que se mostraram infrutíferas, este Juízo 

DETERMINA que sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada.

2 – Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.

3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 10 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001930-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001930-97.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: JOSUE DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001665-27.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

EXECUTADO: ANDREIA PEREIRA DA SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão 

da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência 

da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual 

DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 
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Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-35.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000440-35.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ANDERSON 

FELIPE FENSTERSEIFER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-23.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SIMONE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA OAB - SP258338 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA VIEIRA WEBBER (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

Advogado(a) da parte PROMOVENTE para que, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

manifestar sobre a devolução do AR de ID. 30167475.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013291-31.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIS VIZZOTTO OAB - MT0009712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDAIRA V. WEBBER (EXECUTADO)

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8013291-31.2013.8.11.0021. EXEQUENTE: JOEL BECKER EXECUTADO: 

VANDAIRA VIEIRA WEBBER, VANDAIRA V. WEBBER Vistos em Regime 

de Exceção. Em exame dos autos, nota-se que não foram localizados 

bens do devedor disponíveis à penhora, mesmo depois da intimação do 

devedor e do credor, bem como depois das tentativas de penhora de bens 

por meio de sistemas on lines de busca de bens (BACENJUD e RENAJUD). 

Portanto, não sendo localizados bens disponíveis para penhora, DEFIRO o 

pedido da exequente de id nº 18060572, de modo que SUSPENDO o 

trâmite do feito até a manifestação da parte interessada, nos termos do 

artigo 921, inciso II, do CPC. Arquive-se provisoriamente. Registre-se que 

o processo poderá ser desarquivado, a qualquer tempo, se futuramente 

forem encontrados bens disponíveis para penhora, conforme preconiza o 

artigo § 3º do artigo 921 do CPC, sem prejuízo que decorrido o prazo de 

um ano, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, 

§ 4º, do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 07 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NEDEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001225-65.2018.8.11.0021; Valor causa: R$ 7.220,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. ÁGUA BOA, 11 de março de 2020 

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 TELEFONE: (66) 34682298

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS FABIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000098-58.2019.8.11.0021. INTERESSADO: EDSON MARTINS FABIANO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE CORREÇÃO DE PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DE 

CONVERSÃO DE URV proposta por EDSON MARTINS FABIANO em 

desfavor de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. Alega o autor que é servidor do 

município requerido, e que sofrera prejuízos financeiros, uma vez que 

quando da conversão da moeda Cruzeiro Real para a URV no ano de 

1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98% em seus 

vencimentos. Pois bem. Sabe-se que, violado o direito subjetivo, surge 

para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação judicial, e que este 
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direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso legalmente 

estabelecido. Neste caso, observo que, conforme tese firmada quando do 

julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 05) pelo Supremo Tribunal Federal, 

com repercussão geral reconhecida, “o término da incorporação, na 

remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na 

conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que 

a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”. 

Vejamos: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro 

Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No caso em apreço, pelo que se 

depreende dos autos, o Município de Água Boa reestruturou seu quadro 

remuneratório com o advento das Leis Municipais Complementares n. 38 e 

39, ambas promulgadas em 28/12/2007. Considerando que a presente 

ação foi ajuizada em 2019, passados mais de cinco anos da 

reestruturação remuneratória ocorrida em virtude da legislação municipal 

retromencionada – a qual abarcou o cargo do autor (motorista) –, 

imperioso reconhecer a prescrição de fundo de direito (art. 1º do Decreto 

nº 20.910/32 e Súmula nº 85 do STJ). Nesse sentido, precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DE CAÇAPAVA DO SUL. DIFERENÇAS SALARIAIS RESULTANTES DA 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 

8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO REMUNERATÓRIO. LEIS 

MUNICIPAIS 1.104/1999 (MAGISTÉRIO) E 1.426/02 (QUADRO GERAL). 

TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Conforme o 

entedimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 

561.836, com reconhecimento de Repercussão Geral, o termo ad quem 

para a incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão equivocada para URV coincidirá com a reestruturação 

remuneratória da carreira do agente público. No âmbito do Município de 

Caçapava do Sul houve reestruturação no quadro remuneratório da 

carreira de cargos, por força das Leis Municipais nº 1.104/99 (Magistério) 

e nº 1.426/02 (Quadro Geral). Caso concreto em que o cargo da parte 

autora (Auxiliar de serviços complementares -Operário) foi abrangido pela 

reestruturação, concretizando-se, assim, a hipótese do termo ad quem 

para a percepção das diferenças remuneratórias na data de vigência da 

referida Lei Municipal nº 1.426/02. Considerando-se a data de ajuizamento 

da presente demanda e o prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplicável 

às obrigações da Fazenda Pública, outra solução não há que o 

pronunciamento da prescrição da pretensão condenatória. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008892804, Segunda 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro 

Caum Gonçalves, Julgado em: 27-11-2019). RECURSO INOMINADO. 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE 

CAÇAPAVA DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA 

SALARIAL. REENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. Lei Municipal nº 

1.426/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Divergem os litigantes 

acerca do direito da parte autora de incorporação a diferença obtida da 

conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor) 

quando da implementação do Plano Real. 2. O Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do RE nº 561836, com Repercussão Geral, 

assentou que o servidor público tem direito a revisar sua remuneração ou 

incorporar eventual índice de defasagem salarial referente à conversão da 

moeda em URV até uma possível reestruturação remuneratória realizada 

pelo ente público. 3. No caso, a demanda foi ajuizada após decorrido mais 

de 05 (cinco) anos da referida reestruturação remuneratória ocasionada 

pela Lei local nº 1.426/2002 e, portanto, é de ser reconhecida a prescrição 

de fundo de direito, nos moldes do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 

85 do STJ. 4. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios 

fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008892507, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 31-10-2019). Por fim, 

verifico que a legislação municipal em comento promoveu reestruturação 

financeira no Plano de Carreira dos servidores, inclusive dos autores, 

instituindo, v.g., novo padrão de referência para cálculo de vencimentos 

com o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV dos Servidores 

Públicos Municipais de Água Boa-MT, Lei Complementar Municipal n. 

38/2007. Portanto, os valores até então vigentes restaram absorvidos pela 

nova tabela, mormente considerando que não há direito adquirido a regime 

jurídico, conforme já teve a oportunidade de decidir o Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 563.708/MS (Tema 24). Assim sendo, ante a notória 

incidência da prescrição, declaro extinto o processo, com análise do 

mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001834-48.2018.8.11.0021. INTERESSADO: SANDRA BEATRIZ 

DAMMANN, JULIANE CEOLIN FACIO, FERNANDO PRUDENTE CAMELO 

SOBRINHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE CORREÇÃO DE PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DE 

CONVERSÃO DE URV proposta por SANDRA BEATRIZ DAMMANN, 
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JULIANE CEOLIN FACIO e FERNANDO PRUDENTE CAMELO SOBRINHO em 

desfavor de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. Alegam os autores que alegando 

que são servidores do município requerido, e que sofreram prejuízos 

financeiros, uma vez que quando da conversão da moeda Cruzeiro Real 

para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98% em seus vencimentos. Pois bem. Sabe-se que, violado o direito 

subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação 

judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso 

legalmente estabelecido. Neste caso, observo que, conforme tese firmada 

quando do julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 05) pelo Supremo 

Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, “o término da 

incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em 

razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória”. Vejamos: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No caso em apreço, pelo que se 

depreende dos autos, o Município de Água Boa reestruturou seu quadro 

remuneratório com o advento das Leis Municipais Complementares n. 38 e 

39, ambas promulgadas em 28/12/2007. Considerando que a presente 

ação foi ajuizada em 2018, passados mais de cinco anos da 

reestruturação remuneratória ocorrida em virtude da legislação municipal 

retromencionada – a qual abarcou os cargos dos autores (Odontólogos e 

Assistente Social) –, imperioso reconhecer a prescrição de fundo de 

direito (art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula nº 85 do STJ). Nesse 

sentido, precedentes jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL. DIFERENÇAS SALARIAIS 

RESULTANTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE 

VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO 

REMUNERATÓRIO. LEIS MUNICIPAIS 1.104/1999 (MAGISTÉRIO) E 1.426/02 

(QUADRO GERAL). TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL. Conforme o entedimento do Supremo Tribunal Federal, 

fixado no julgamento do RE 561.836, com reconhecimento de Repercussão 

Geral, o termo ad quem para a incorporação de diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão equivocada para URV coincidirá com a 

reestruturação remuneratória da carreira do agente público. No âmbito do 

Município de Caçapava do Sul houve reestruturação no quadro 

remuneratório da carreira de cargos, por força das Leis Municipais nº 

1.104/99 (Magistério) e nº 1.426/02 (Quadro Geral). Caso concreto em que 

o cargo da parte autora (Auxiliar de serviços complementares -Operário) 

foi abrangido pela reestruturação, concretizando-se, assim, a hipótese do 

termo ad quem para a percepção das diferenças remuneratórias na data 

de vigência da referida Lei Municipal nº 1.426/02. Considerando-se a data 

de ajuizamento da presente demanda e o prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos aplicável às obrigações da Fazenda Pública, outra solução não há 

que o pronunciamento da prescrição da pretensão condenatória. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008892804, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 27-11-2019). 

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. REENQUADRAMENTO 

REMUNERATÓRIO. Lei Municipal nº 1.426/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO 

DE DIREITO. 1. Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de 

incorporação a diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em 

URV (Unidade Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. 

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 561836, com 

Repercussão Geral, assentou que o servidor público tem direito a revisar 

sua remuneração ou incorporar eventual índice de defasagem salarial 

referente à conversão da moeda em URV até uma possível reestruturação 

remuneratória realizada pelo ente público. 3. No caso, a demanda foi 

ajuizada após decorrido mais de 05 (cinco) anos da referida 

reestruturação remuneratória ocasionada pela Lei local nº 1.426/2002 e, 

portanto, é de ser reconhecida a prescrição de fundo de direito, nos 

moldes do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do STJ. 4. Sentença de 

improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do 

artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008892507, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos 

Santos Coelho, Julgado em: 31-10-2019). Por fim, verifico que a legislação 

municipal em comento promoveu reestruturação financeira no Plano de 

Carreira dos servidores, inclusive dos autores, instituindo, v.g., novo 

padrão de referência para cálculo de vencimentos com o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Município de Água Boa – MT, Lei Complementar Municipal n. 39/2007. 

Portanto, os valores até então vigentes restaram absorvidos pela nova 

tabela, mormente considerando que não há direito adquirido a regime 

jurídico, conforme já teve a oportunidade de decidir o Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 563.708/MS (Tema 24). Assim sendo, ante a notória 

incidência da prescrição, declaro extinto o processo, com análise do 

mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001067-73.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEONIDAS DE SOUZA FILHO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARABELA FERREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000994-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ARABELA FERREIRA NERES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 
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caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Vistos. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO MIRANDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000847-75.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CARLOS ADRIANO MIRANDA 

LEITE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KHALLEBE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000901-41.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KHALLEBE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 
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declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104927 Nr: 5183-81.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Junior Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98085 Nr: 1105-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Gomes Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 FINALIDADE: Intimar o Advogado do Réu, para que apresente recurso de 

apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039355 Nr: 1287-88.2019.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Luciano Santos Fonseca, Josiane 

Santos Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 FINALIDADE: Intimar o Advogado da Ré, para que apresente recurso de 

apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045319 Nr: 5712-61.2019.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteires Silva de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24.076/B, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 Finalidade: Intimar o Advogado do Réu para que, no prazo de 10 dias, 

apresente resposta à acusação.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001201-06.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001201-06.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): CHARLES SALES DA SILVA REU: GABRIELA COSTA DA 

SILVA Vistos em correição. 1. Cuida-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos tendo como partes as em epígrafe, em que, antes do 

recebimento da inicial, as partes comparecem no CEJUSC e firmaram 

acordo, ficando consignado que a exoneração dos alimentos a partir de 

fevereiro de 2020, e almejam sua homologação – id: 28583535. 2. Pois 

bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória. 3. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 4. SEM 

CUSTAS, eis que DEFIRO o beneficio da justiça gratuita as partes. 5. 

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia do prazo recursal, 

confeccione a r. certidão. Após, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30748 Nr: 1434-35.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMN, JOYCE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LAUDAIR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT
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 Vistos em correição.

1. Considerando que o requerido foi citado por edital e deixou escoar o 

prazo in albis, NOMEIO como curadora especial a advogada LÉIA PAULA 

APARECIDA CLAUDIO que deverá apresentar competente peça defensiva 

no prazo legal.

2. DETERMINO que a causídica seja intimada por intermédio de correio 

eletrônico, que será enviado pela minha assessoria no e-mail cadastrado 

perante o registro da OAB (o que deverá ser certificado), com prazo de 

05 (cinco) dias para informar nos autos se aceita o encargo ou renuncia a 

nomeação. Saliento que o silencio será interpretado como anuência e que 

eventual declínio deverá ser feito ATRAVÉS DE PETIÇÃO NOS AUTOS.

3. Em seguida, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

manifestação da parte autora.

4. Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

5. Por último, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31196 Nr: 1882-08.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFLDS, LVFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 Vistos em correição.

1. Considerando que o requerido foi citado por edital e deixou escoar o 

prazo in albis, NOMEIO como curadora especial a advogada AMABILE 

PELIZON REZENDE que deverá apresentar competente peça defensiva no 

prazo legal.

2. DETERMINO que o causídico seja intimado por intermédio de correio 

eletrônico, que será enviado pela minha assessoria no e-mail cadastrado 

perante o registro da OAB (o que deverá ser certificado), com prazo de 

05 (cinco) dias para informar nos autos se aceita o encargo ou renuncia a 

nomeação. Saliento que o silencio será interpretado como anuência e que 

eventual declínio deverá ser feito ATRAVÉS DE PETIÇÃO NOS AUTOS.

3. Em seguida, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

manifestação da parte autora.

4. Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

5. Por último, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 83655 Nr: 3307-26.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREA DA 

SILVA - OAB:24087/O, KARLA AMORIM MELO MARTINS - 

OAB:24.166/MT

 Vistos em correição.1. Cuida-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE 

GUARDA, ajuizada por JOÃO BORGES RIBEIRO, em face de 

ALEXSANDRA ISABEL DA SILVA, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos descritos na inicial.Aportou aos autos, informação que a 

genitora ora guardiã dos infantes, reside junto com as crianças na cidade 

de Mineiros/GO, conforme o teor da certidão de fls. 115.É o relatório 

necessário.Fundamento e DECIDO. 3. Pois bem. Extrai-se dos autos que a 

Sra. ALEXSANDRA ISABEL DA SILVA genitora e os infantes HELOISA 

HELENA SILVA RIBEIRO e DIOGO REIS SILVA RIBEIRO, atualmente residem 

na cidade de Mineiros/GO, e diante da necessidade de regularizar a 

situação da(s) crianças(s), DETERMINO o envio dos autos para 

continuidade, no endereço indicado, garantindo a celeridade e 

processamento em busca do cumprimento perante Magistrado que terá 

melhores condições de analisá-lo e instruí-lo. [...].4. Isso posto e o que 

mais consta nos autos do processo, DECLINO A COMPETÊNCIA para a 

Comarca de Mineiros/GO, devendo os autos serem para lá remetidos, com 

as cautelas e baixas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.‘Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 86365 Nr: 4653-12.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 5. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença 

formulado e DETERMINO seja intimado MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou outro meio 

eletrônico, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma do 

art. 535, § 3º, II, do CPC.6. Não impugnada a execução no prazo suso 

citado, o que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

Presidente do Tribunal, Requisição de Pequeno Valor ou Precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.7. 

Havendo impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser objeto de 

cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.8. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92322 Nr: 958-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL NEVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112.409 OBS/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155.574 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação 

do representante legal da autora acerca da expedição do mando de busca 

e apreensão e citação, bem como para que entre em contato com o Oficial 

de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado, visando 

fornecimento dos meios necessários para tanto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55757 Nr: 1491-48.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 INTIMAÇÃO do executado pessoalmente e através de seu(sua) 

patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 983-05.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 450 de 948



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIL RODRIGUES DIAS, GILDÁRIO 

ANTÔNIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação penal na qual foi extinta a punibilidade de VANTUIL 

RODRIGUES DIAS e GILDARIO ANTONIO SOARES após o cumprimento 

dos termos de suspensão condicional (fls. 142/143).

Após a prolação de sentença, certificou-se que não houve destinação 

dos bens e valores apreendidos (fl. 35 e 37), do veículo apreendido (fl. 

39) e da fiança recolhida (fl. 50) – fl. 146.

Instado a manifestar, requereu o Ministério Público que seja certificado o 

trânsito em julgado com posterior restituição do valor da fiança (fl. 150).

Passo a decidir.

2. Inicialmente, CERTIFICO que a sentença extintiva de punibilidade 

transitou em julgado para o Ministério Público no dia 27 (vinte e sete) de 

junho de 2017 e para a defesa no dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2018.

Saliento que se tratando de sentença extintiva de punibilidade, torna-se 

desnecessária a intimação pessoal do réu nos termos do artigo 1.387 da 

CNGC.

3. INTIME-SE o denunciado VANTUIL RODRIGUES DIAS para que 

apresente dados bancários a fim de receber a restituição do valor da 

fiança (fl. 50) bem como para que apresente documentos que comprovem 

a licitude e propriedade dos demais bens apreendidos.

4. Com a manifestação ou certificando-se eventual decurso de prazo, 

ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério Público.

5. Por último, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 03 de março de 2020

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27199 Nr: 1607-93.2009.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZARIAS OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA 

LUIZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte requrente para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento de novo mandado de 

avaliação, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28564 Nr: 19-17.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR MORAES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014). Anoto 

ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30403 Nr: 1089-69.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SALMAZO, SÉRGIO LUIZ 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente, na pessoa de seu advogado(a), para no 

prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta precatória com a finalidade de 

citação do executado Ricardo Augusto Salmazo, e providenciar a sua 

distribuição na Comarca de São José do Rio Preto/SP, comprovando o ato 

da distribuição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30403 Nr: 1089-69.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SALMAZO, SÉRGIO LUIZ 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação no 

endereço fornecido na fl. 149, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30403 Nr: 1089-69.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SALMAZO, SÉRGIO LUIZ 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, § VI, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da parte exequente, para providenciar o preparo da carta precatória, a ser 

expedida à Comarca Itauba /MT, com a finalidade de citação do 

exedcutado Ricardo Augusto Salmazo. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga à Comarca de Alto Araguaia/MT, 

uma vez que, nos termos do Art. 389. da CNGC, custas de cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 725-24.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO BOTA, ROGÉRIO GARCIA 

CELESTINO, LÍGIA MARCELA LUCAS BOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da devolução dos ARs em razão da mudança de endereço, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

atual endereço dos executados ADELINO BOTA e LÍGIA MARCELA LUCAS 

BOTA.

2. Em seguida, CUMPRA-SE na decisão de ref. 47.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 87245 Nr: 5017-81.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK V. UEHARA EIRELI - EPP, AMARILDO 

DALCHIAVON, PATRICK VIEIRA UEHARA, MARIA PAULA ZINI 

DALCHIAVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. INDEFIRO o requerimento de p. 81 [realização de pesquisa via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG visando localizar o 

endereço do executado], porque o pleito vindicado somente é possível 

quando o solicitante demonstrar ter esgotado todos os meios disponíveis 

para a localização da parte contrária.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente apenas alegou 

não ter encontrado o endereço do executado, sem, contudo, fornecer 

qualquer elemento probatório a tanto. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO 

ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – AI nº. 

115073/2014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 

julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014) (sem grifos e negritos no 

original)”.

3. Isso posto, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o atual endereço do(s) executado(s) e 

apresente planilha com valor atualizado da dívida.

4. Em seguida, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de p. 73.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81879 Nr: 2336-41.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente na pessoa de seu procurador para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito ou 

manifestar-se quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59432 Nr: 2038-54.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIA ASSIS SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61933 Nr: 441-16.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENRON ELETRICIDADE LTDA - ME, IGINO GOMES VIEIRA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO LUIZ RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18.822/M

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS às partes por seus procuradores, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, de modo “PRO RATA”, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.297,10 (Mil 

duzentos e noventa e sete reais e dez centavos), a que foram 

condenados nos termos da r. sentença de ref. 51. Estes valores deverão 

ser pagos de forma separada, sendo R$ 648,55 (seiscentos e quarenta e 

oito reais e cinquenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 648,55 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de taxas. Ficam cientificados 

de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no 

campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

os campos com o número único do processo, como por exemplo: 

441-16.2015.811.0020, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Ficam Vossas Senhorias ADVERTIDAS de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias "implicará 

na restrição de vossos nomes e CPFs junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT".

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 1756-79.2015.811.0020
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1756-79.2015.811.0020

 Código nº 64680

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte a autora requereu a 

desistência do processo (ref. 92).

Ocorre que a parte requerida foi devidamente citada à ref. 10.

Assim, DETERMINO que seja procedida a intimação da parte requerida 

para que informe a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, se concorda 

com a de desistência do pedido, nos termos do artigo 485, §4°, do NCPC, 

consignando que a sua inércia, que deverá ser certificada, será 

interpretada como anuência tácita, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo com ou sem a manifestação da parte requerida, 

VOLTEM os autos imediatamente conclusos.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70161 Nr: 757-92.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20.129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 70161

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Eva de Jesus Pereira em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Às fls.196/197, foram realizados os levantamentos dos valores pagos a 

título de cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Alto Araguaia/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 107903 Nr: 3053-82.2019.811.0020

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. A PIMENTA E CIA LTDA - EPP, HUGO ALVES 

PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MOREIRA DE CASTRO - 

OAB:122.666/MG, STEPHAN WILSON TAVARES - OAB:141255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RODRIGUES DIAS - 

OAB:277.887/SP, RAFAEL RODRIGUES SILVA - OAB:130697 , RODRIGO 

DO NASCIMENTO TOTOLI - OAB:216.769/SP

 Autos nº 3053-82.2019.811.0020

Cód. nº 107903

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de sequestro com pedido de liminar proposta 

por H. A. PIMENTA E CIA LTDA – EPP em face de ALIANÇA AGRÍCOLA DO 

CERRADO S.A.

 À ref. 06, foi foi determinada a intimação do requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias.

 Certidão de decurso de prazo à ref. 14.

É o relatório necessário. DECIDO.

 Com efeito, determinada a intimação do requerente para comprovar o 

pagamento das custas e despesas processuais, este deixou transcorrer 

o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual o indeferimento da 

inicial é medida que se impõe

 Registre-se que o pagamento das custas processuais se traduz em 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC.

 Diante do exposto, considerando que o autor deixou de comprovar ou 

recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, 

IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO e, por consequência, determino o cancelamento 

da distribuição.

 Certificado o trânsito em julgado, às providências para efetivação do 

cancelamento dantes determinado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63300 Nr: 1087-26.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLYANA CRISTINE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN MARA ALBUQUERQUE 

FELICIO - OAB:13 161/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) anular os 

débitos tributários referentes ao IPVA dos anos de 2012, 2013, 2014 e 

2015, relativos ao veículo descrito na exordial e que foram lançados em 

desfavor da autora; (ii) determinar aos réus que procedam ao 

cancelamento dos valores cobrados da autora decorrentes do 

licenciamento anual, seguro DPVAT e infrações de trânsito, vinculados ao 

veículo e que sejam posteriores a 08/03/2012; (iii) determinar que os réus 

retirem o veículo do nome da reclamante, fazendo os lançamentos nos 

sistemas pertinentes do órgão de trânsito; e (iv) determinar que os réus 

excluam os pontos descontados da CNH da autora com base nas 

infrações de trânsito referidas no item “ii” acima.Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os réus ao 

ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, INTIME-SE o autor para promover o de direito no prazo 

de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as cautelas de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido da parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Araguaia/MT, 06 

de março de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63749 Nr: 1348-88.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora 

ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais 

despesas na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87719 Nr: 5130-35.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIRA ALBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora acerca da data para a realização da perícia, 

juntada no andamento de referência 42.

Alto Araguaia - MT, 09 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88852 Nr: 5577-23.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MARTINS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23.616-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora acerca da data destinada a realização da 

perícia, juntada no andamento de referência 56.

Alto Araguaia - MT, 09 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93728 Nr: 1663-14.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA RAMOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora acerca da data aprazada destinada a 

realização da perícia, informada no documento juntado no andamento de 

referência 76.

Alto Araguaia - MT, 09 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84217 Nr: 3684-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANI RIBEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA DO CARMO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 11 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000912-73.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY LIMA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 18/05/2020 , às 14:30 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 11 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153053 Nr: 4244-04.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/O

 Vistos etc.

Às folhas 54/55, compareceu a parte autora informado a impossibilidade 

de devolução do veículo, tendo em vista que este foi vendido através de 
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leilão, bem como apresenta o depósito judicial referente ao valor 

correspondente, a fim de cumprir a decisão de restituição do veículo.

Às folhas 58/59, compareceu a parte requerida pugnando pelo 

levantamento dos valores.

Assim, DEFIRO a expedição de alvará para levantamento dos valores em 

favor da parte requerida MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA.

 No mais, intime-se o apelado/requerente BANCO ITAUCARD S/A para 

apresentar contrarrazões ao recurso de folhas 41/46, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providencias.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159207 Nr: 7871-16.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Batista das Virgens - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 

2020, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139376 Nr: 4150-90.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO BISPO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE GUILHERME DOS SANTOS 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17098, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por José Antonio Bispo Azevedo em face de Maria 

José Guilherme dos Santos Azevedo, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o 

DIVÓRCIO do mencionado casal passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 34.OFICIE-SE ao Cartório do 

Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, para que 

proceda às averbações e retificação necessárias, observando-se que a 

requerida voltará a usar o nome de solteira, MARIA JOSÉ GUILHERME DOS 

SANTOS. Sem condenação em custas, eis que já deferida a gratuidade às 

folhas 12.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Núcleo 

de Pratica Jurídica da UNEMAT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra 

do Bugres/MT, 09 de março de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157350 Nr: 6861-34.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ABDON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de abril de 

2020, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158224 Nr: 7315-14.2019.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALVES DA SILVA, ROSEMARES ALVES DA 

SILVA, VILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os polos da presente relação jurídica, insta 

declarar-me suspeito, na espécie, por motivo de foro íntimo, conforme 

apregoa o parágrafo 1° do art. 145 do Código de Processo Civil e COJE, 

art. 251, IX, sem, contudo, explicitar as respectivas razões.

 Logo, havendo necessidade de conclusão, remeta-se imediatamente o 

presente feito ao Magistrado que atua como substituto legal desta Vara.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158299 Nr: 7356-78.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 

10093-MT, com endereço no CLÍNICA ODONTOMED, na Avenida Rio 

Branco, nº 585, Sala A, Maracanã, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 11 de abril de 2020, às 13h30min, no endereço supra. (...) INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO 

da parte REQUERIDA para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se 

assim desejar, das respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que 

se não apresentar contestação serão presumidos como aceitos e 

verdadeiros (art. 285 c/c art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte 

requerente, BEM COMO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL e 

o ESTUDO SOCIOECONOMICO.Na sequencia, apresentada contestação 

pela requerida, havendo arguição de matéria preliminar, diga o autor, BEM 

COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL e o ESTUDO 
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SOCIOECONOMICO.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 09 de março de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 5928-32.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 Após debates e ponderações entre as partes e seus advogados, foi 

firmado um acordo em relação aos bens, à pensão alimentícia e à guarda, 

nos seguintes termos:Em relação aos bens amealhados, as partes 

concordam e o Requerido pagará à Autora o valor de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais), sendo concedido o prazo de 06 (seis) meses, tempo 

suficiente para a venda do veículo automotor. Como cláusula penal, não 

havendo o pagamento do valor estipulado no prazo acima, incidirá uma 

multa de 20% (vinte por cento), sem prejuízo dos juros e correção 

monetária a partir deste termo final.Em relação à pensão alimentícia, o 

Requerido continuará pagando até o término desde ano de 2020, o valor 

de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), sendo que o primeiro 

pagamento se dará no próximo mês de abril, dia 15, continuando nos 

meses subsequentes nesta mesma data. No ano de 2021, a pensão 

alimentícia passará a ser 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

nacional, permanecendo o vencimento no dia 15 de cada mês.A guarda da 

criança Maicom Douglas da Silva permanecerá com a genitora, sendo que 

todas as decisões relativas à vida da criança serão tomadas de forma 

compartilhada. A visita se dará de forma livre entre as partes, que se 

comprometeram em ter uma relação amistosa, sendo que o Requerido, 

sempre que quiser ter a criança em sua companhia, deverá ligar para a 

mãe para retira-lo.As partes reconhecem que a União Estável perdurou 

até agosto de 2016. [...].Por fim, com fundamento no art. 1.723 do Código 

Civil, RECONHEÇO a existência de União Estável entre Maria Jose da Silva 

e Luiz Francisco da Silva, pelo prazo de 23 (vinte e três anos), terminando 

em agosto de 2016, consequentemente, DECRETO SUA DISSOLUÇÃO.Pelo 

o exposto, por estarem preservados os direitos dos menores, e em 

harmonia com o parecer parcial do Órgão Ministerial, com fulcro no artigo 

487, III, “b”, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes.Com a 

publicação, estes autos transitam em julgado.Certifique-se a serventia e 

após arquivem-se, mediante as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105433 Nr: 5121-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JOSE PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:MS 7.934, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAUJO - 

OAB:MS-3512

 Em cumprimento a determinação de 151, impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para no prazo de 15 dias apresentar as alegações 

finais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84091 Nr: 611-92.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161536 Nr: 1072-20.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUSIMAR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

parte autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo 

requerido, em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar 

de ato de entidade pública, elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica 

para aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo demandante.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161627 Nr: 1118-09.2020.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA GAMA, LUCIANA DA 

GAMA, LUCINEIA DA GAMA, DEGEANE DA GAMA, ANA LUCIA DA GAMA, 

GILSON DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.
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2. Dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) Promotor (a) de Justiça para 

manifestação.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158900 Nr: 7701-44.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para providenciar a 

diligencia do senhor oficial de justiça para cumprir o mandado de 

intimação. Prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102556 Nr: 3221-62.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA D'JUDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106793 Nr: 5991-28.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇAO ALINE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5266 Nr: 1539-34.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMIRO BENTO MARTINS, AURELIANO 

FRANCISCO DE LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado da parte autora para providênciar a 

diligência do senhor Oficial de Justiça para dar cumprimento ao mandado 

de Penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31384 Nr: 2482-70.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Constantina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84658 Nr: 818-91.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PADILHA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-43.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000218-43.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA 

LEANDRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que a inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, 

sendo de se destacar a correta comprovação do endereço do autor e 

cópia legível dos documentos pessoais. Ao ajuizar a inicial, o advogado 

deverá observar os termos da ordem de serviços que abaixo se 

colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado desta 

Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da 

informalidade, celeridade e de economia processual; Considerando que o 
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processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 

2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; 

Considerando que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado 

Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação 

prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, 

sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento; 

Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente 

atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, 

evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT.Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra 

do Bugres, 11 de março de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-84.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000170-84.2019.8.11.0008. REQUERENTE: CACILDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que a inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, 

sendo de se destacar a correta comprovação do endereço do autor e 

cópia legível dos documentos pessoais. Ao ajuizar a inicial, o advogado 

deverá observar os termos da ordem de serviços que abaixo se 

colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado desta 

Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da 

informalidade, celeridade e de economia processual; Considerando que o 

processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 

2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; 

Considerando que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado 

Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação 

prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, 

sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento; 

Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente 

atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, 

evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 
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primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra 

do Bugres, 11 de março de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-39.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS COOPAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000367-39.2019.8.11.0008. REQUERENTE: AUTO PECAS COOPAL LTDA 

- ME REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Vistos. Em análise dos autos, verifico que a parte autora não juntou 

documentos constitutivos de sua empresa, para comprovar a condição de 

microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme prevê o art. 8º, § 

1º, II da Lei n. 9099/95, in verbis: (...)§ 1o Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) Assim, 

faculto à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando cópias dos documentos necessários a fim de 

comprovar a condição estabelecida no art. 8º, § 1º, II, da Lei n. 9099/95. 

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 11 de março de 2.020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001105-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LIMITADA/EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001105-95.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE 

AREIA LIMITADA/EPP EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por COMÉRCIO E 

EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Intime-se a parte executada TELEFÔNICA BRASIL S/A, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 39.039,17, conforme planilha 

apresentada, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena 

de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia 

de pagamento, intime-se o exequente para que se manifeste. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 06 de março de 2.020. Sílvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000599-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000599-85.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME EXECUTADO: JOSE CLAUDIO ALVES DA 

SILVA Vistos. I. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do crédito fixado na 

condenação, conforme planilha com demonstrativo atualizado de cálculo 

apresentada pelo exequente no ID 29233469, sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. II. Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. III. Em 

seguida, CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. V. PROCEDA-SE 

a conversão no sistema eletrônico da ação de conhecimento para 

Cumprimento de Sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres – (MT), 06 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-19.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGLISON WILLIANS DANTAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000541-19.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME EXECUTADO: INGLISON WILLIANS DANTAS 

DOS SANTOS Vistos. I. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do crédito fixado na 

condenação, conforme planilha com demonstrativo atualizado de cálculo 

apresentada pelo exequente no ID 29238255, sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), na forma do que dispõe o art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. II. Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. III. Em 

seguida, CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. V. PROCEDA-SE 

a conversão no sistema eletrônico da ação de conhecimento para 

Cumprimento de Sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres – (MT), 06 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000731-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000731-79.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ELSON DA SILVA FERREIRA 

Vistos. DEFIRO o pedido do ID 20398492. Para tanto, INTIME-SE a parte 

executada acerca do cumprimento de sentença, via Oficial de Justiça. Se 

transcorrido o prazo assinalado para pagamento in albis, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos para análise dos demais pedidos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Barra do Bugres – (MT), 11 de março de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101244 Nr: 2397-06.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101620 Nr: 2652-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIRINI LOPES DE SOUZA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117474 Nr: 6280-24.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIR ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124820 Nr: 3649-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126029 Nr: 4196-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICENA DE PAULA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127191 Nr: 4845-78.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNYLTON REIS BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000019-84.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NEUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA OAB - MT24671/O-O (ADVOGADO(A))

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000019-84.2020.8.11.0008. REQUERENTE: MARCOS JOSE BERNARDO 

DE OLIVEIRA, NEUZA FREITAS INTERESSADO: RICARDO FREITAS DE 

OLIVEIRA Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Nos termos da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade, sendo excluídas as ações sujeitas aos procedimentos 

especiais, conforme disposto no Enunciado 8 do FONAJE. Neste sentido é 

o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 533/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) No caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte promovente possui natureza 

de jurisdição voluntária (art. 719 e ss do CPC) e, por ser esse um 

procedimento especial enumerado pelo CPC, trata-se de matéria que não 

abrange a competência dos Juizados Especiais, o qual é incompetente 

para processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido já se 

manifestou o TJMT e a Turma Recursal deste Estado: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – 

LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – 

PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE 

DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O 

requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei nº 6.858/80, 

traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento 

dos Juizados Especiais Cíveis. (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/07/2018) RECURSO INOMINADO - ALVARÁ JUDICIAL - 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - EXISTÊNCIA DE RITO 

PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - 

RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de procedimento de jurisdição 

voluntária no qual os autores reclamam alvará judicial para fins de 

liberação cota de consórcio deixada por seu filho, já falecido. 2. Trata-se, 

portanto, de procedimento de jurisdição voluntária que não se enquadra 

nas causas sujeitas ao microssistema do Juizado Especial, pois regulada 

pelo procedimento especial próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do 

CPC/2015. 3. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 

(Turma Recursal. Recurso Inominado n° 0015838-64.2018.811.0003. 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira. Data do julgamento: 12/07/2019) 

RECURSO INOMINADO. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO RITO AO PROCEDIMENTO 

SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR FUNDAMENTO 

DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL formulado por GONÇALINA DA SILVA 

SOUZA, para levantamento de saldo de FGTS, PIS/PASEP e saldo em 

conta de titularidade de sua falecida filha ADRIELE DA SILVA MUNIS. 2. A 

despeito de a Justiça Estadual ser competente para a autorização do 

levantamento de saldo relativo à PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do 

falecimento do titular da conta, nos termos da Súmula 161 do STJ, tal pleito 

deve ser formulado perante a justiça comum. 3. Com efeito, verifica-se 

que pedido formulado por meio da presente actio possui natureza de 

jurisdição voluntária, a qual é processada pelo procedimento especial 

próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do CPC/2015. Entretanto, 

conforme dispõe o art. 51, inc. II, da Lei n. 9099/95, é inadmissível perante 

o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. De igual modo, é 

o teor do Enunciado n.º 08 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 4. 

Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. 5. Recurso 

conhecido e improvido. (Turma Recursal. Recurso Inominado: 

0028394-07.2018.811.0001. Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA. Data do Julgamento: 15/02/2019) Pelo exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juizado Especial para apreciar e julgar a presente 

ação, e consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 10 de 

março de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002056-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS REIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOCLIDES ANTONIO BONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que se manifeste 

acerca Embargos à Execução, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001790-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

SANDRO LANZARINI OAB - MT11553/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JACKELINE DE JESUS CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001790-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOACIR FERREIRA DOS 

SANTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: RASA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. 1. Designo a audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 08 de abril de 2020, às 15h30min. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se. 4. Expeça-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001790-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

SANDRO LANZARINI OAB - MT11553/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JACKELINE DE JESUS CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001790-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOACIR FERREIRA DOS 

SANTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: RASA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. 1. Designo a audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 08 de abril de 2020, às 15h30min. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se. 4. Expeça-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001790-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

SANDRO LANZARINI OAB - MT11553/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JACKELINE DE JESUS CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001790-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOACIR FERREIRA DOS 

SANTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: RASA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. 1. Designo a audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 08 de abril de 2020, às 15h30min. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se. 4. Expeça-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27020 Nr: 444-22.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA KRUBE BERTAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65936 Nr: 53-57.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CILENE JACINTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Massabki Rensi - OAB:, 

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Vistas ao requerido acerca da petição e documentos de fls.316/331.

Após, manifeste-se a autora.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20674 Nr: 982-71.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABÁ LTDA -MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. MANUTENÇÃO E USINAGEM S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79037 Nr: 268-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85250 Nr: 3863-69.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84012 Nr: 3172-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUIZ 

ANTONIO CASARIN, LUCAS FRANCISCO RAMOS CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela citação por edital do executado.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram duas 

tentativas válidas de citação da parte adversa, sem que haja sequer a 

comprovação de buscas pelo endereço dos devedores.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de citação p edital.

6. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

considerando que a execução tramita desde 2009, visando a continuidade 

no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD, 

SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada.

7. Localizado o endereço do requerido/executado, havendo multiplicidade 

de logradouro, manifeste-se o exequente para que indique expressamente 

em qual deverá ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o 

competente mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

8. Infrutífera a diligência, dê-se ciência ao credor intimando-o para dar 

prosseguimento ao feito, adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da 

Lei n. 6.830/80 e arquivamento dos autos.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110390 Nr: 2774-06.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1 – Processo em ordem.

2 - AGUARDE-SE o cumprimento de mandado.

3 – Com devolução do mandado, promova a secretaria os devidos

impulsos processuais consoante decisão/sentença prolatada no 

processo.

4– Após, caso decorrido o prazo estabelecido na CNGC para o

cumprimento do mandado, COMUNIQUE-SE à Central de Mandados para 

que notifique o (a)

Oficial(a) de Justiça para promover a devolução do mandado no prazo de 

48 (quarenta e oito)

horas, sob as sanções previstas na norma em comento.

5 – CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com as

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37840 Nr: 1194-19.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHMDS, ELZA APARECIDA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. A autarquia requerida interpôs Recurso de Apelação nos autos, de 

forma que, pela ausência de transito em julgado bem como pela não 

concessão de tutela de urgência para implantação de benefício, INDEFIRO 

o pedido de fl.68.

1. Intime-se a autora para, querendo, apresentar as contrarrazões. 

Apresentadas as contrarrazões, decorrido o prazo sem manifestação ou 

ausente a citação da parte adversa, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as homenagens do juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94999 Nr: 4757-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIÊ L. F. TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23.380/MT, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 2868-51.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos verifica-se que houve a apresentação de 

memoriais finais de fls. 199/200, anterior ao Ministério Publico, sendo 

assim a fim de evitar qualquer prejuízo ou nulidade quanto a inversão 

dessa ordem.

INTIME-SE a defesa do réu via DJE para apresentação de memoriais por 

escrito no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista que as alegações finais, à 

luz do art. 406, §§ 1º e 2º, do CPP, devem ser oferecidas, 

sucessivamente, pela acusação e pela defesa.

 CUMPRA-SE providenciando em expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111208 Nr: 3209-77.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RENI 

PARECIS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Tagliari - 

OAB:27.485A, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimado o 

advogado da ré a fim de que apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113474 Nr: 315-94.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT
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 RECEBIMENTO DE DENÚNCIA Vistos em correição. 1. Analisando os 

autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos 

indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as 

condições gerais e específicas da ação penal. 2. Conforme estabelece o 

art. 396, caput, do Código de Processo Penal, não há motivos para se 

rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia uma 

vez que estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 3. Cite-se a parte 

acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal . 4. Cientifique-se a parte acusada de que caso 

não ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão, será nomeado em seu favor o(a) 

d. Defensor(a) Público(a) desta comarca para patrocinar a sua defesa em 

juízo, cabendo, à Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o 

faça em seu nome. 5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo 

legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à 

imediata conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 

11/11/CGJ). 6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de 

antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas 

diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT; 7. DEFIRO cota ministerial. 

8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: 9. Por força de lei e 

sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e 

da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca 

dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113700 Nr: 434-55.2020.811.0050

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  S u s p e i ç ã o - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PERRI BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, JUIZ (A) 

DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25630/PR, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26.Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, I 

do Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em obediência ao artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil.27.Quanto a manifestação de 

fls.16/29, deixo de analisa-la uma vez que a parte peticionante não integra 

qualquer polo (ativo/passivo) da presente demanda. Desentranhe-se 

entregando ao interessado.28.Sem honorários, uma vez que a parte 

contrária não foi citada, não tendo constituído procurador nos autos. 

29.P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 3734-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO ROBERTO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por ALOISIO 

ROBERTO SCHMITZ em face de PAULO SÉRGIO LANGE.

2. Às fls.80/81 consta a renúncia do patrono do requerido.

3. Despacho ordenando provas à fl.82 e audiência de instrução designada 

à fl.87.

4. Mandado de Intimação do requerido às fls.92/93 com diligência 

infrutífera.

5. Audiência realizada às fls.98/100 coma a decretação da revelia do 

requerido que, apesar de citado, não manteve seu endereço atualizado 

nos autos.

6. O requerido compareceu aos autos às fls.105/118 arguindo nulidade da 

intimação pessoal, considerando que cumprida em endereço diverso 

daquele declinado como seu domicílio.

7. Pois bem.

8. Inicialmente, atualize-se a representação do polo passivo.

9. Analisando os autos verifico que razão assiste ao requerido.

10. Isto porque conforme se depreende do mandado de fls.92/93 o 

endereço indicado para cumprimento da intimação do requerido é o 

logradouro do autor. Verifico ainda que o mandado de citação foi 

devidamente cumprido no endereço declinado na inicial.

11. Dessa forma, verificado o equívoco na expedição do documento, bem 

como o prejuízo ao requerido que não teve a oportunidade de especificar 

as provas pretendidas, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a revelia 

decretada, reabrindo a instrução processual.

12. Em consequência, considerando que o réu manifestou pela produção 

de prova oral, designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 08 de abril de 2020, às 14h15min.

13. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

14. Após, façam os autos conclusos.

15. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108941 Nr: 1881-15.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a falta de efetivo para escoltar o acusado para o presente 

ato REDESIGNO a audiência aprazada para esta data para o dia 15 de abril 

de 2020, às 15h00min.

INTIME-SE.

 REQUISITE-SE.

 CIÊNCIA ao MPE e a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 305-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA, 

APARECIDA PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, DIÓGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - 

OAB:12.434/MT, GILBERTO TORRES ALVES JR. - OAB:5.979, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:6970-e, MATEUS GHISI - OAB:14.562/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, PEDRO RENATO DE 

SOUZA MOTA - OAB:177.509/RJ, RAFAEL PIMENTA - OAB:142.307-RJ, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 Vistos, etc.

1. Com fundamento no Princípio da Substitutividade das Decisões e, 

considerando que não compete a este juízo divergir de decisão de 

instância superior, presume-se a auto aplicabilidade independente de 

pronunciamento do juízo de origem quando não exigir nenhuma 

providência processual.

2. Assim, as decisões proferidas pelo E.T.J.M.T. deverão ser cumpridas 

em sua integralidade, bem como qualquer outra que venha a ser exarada 

por instância superior, vindo a substituir as anteriores.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 3395-18.2010.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO, ODENIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181/B, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.950/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85141 Nr: 3803-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRE BETT SILVA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que se manifeste 

acerca da certidão de fls.82, no prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8347 Nr: 1524-31.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENARIO LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA - OAB:8014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora , na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 108 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349 Nr: 219-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI HORST, JEAN EDSON HORST, JOEL EMERSON 

HORST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA MARQUES 

VAN DER SAND, para devolução dos autos nº 219-17.1999.811.0050, 

Protocolo 349, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36034 Nr: 2823-62.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S DE MELO DECORAÇÕES, LUIZ SOARES DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L S DE MELO DECORAÇÕES, CNPJ: 

02738687000192 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

SOARES DE MELO, Cpf: 36191930100, Rg: 390447, Filiação: Manoel 

Soares D. Emelo e Auta Ana da Conceição, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L S DE MELO DECORAÇÕES e 

LUIZ SOARES DE MELO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de Recolhimento - ICMS Garantido Integral, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1094/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2010

 - Valor Total: R$ 7.091,80 - Valor Atualizado: R$ 7.091,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 2823-62.2010.811.0050 (Código 

36034)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 39, notadamente os 

itens III, IV, V e VI.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39703 Nr: 3056-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

SILVANE JOANA PIANO, GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA 

COCCO PIANO, FABIO ZANESCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

CNPJ: 37496908000148, atualmente em local incerto e não sabido 

SILVANE JOANA PIANO, Cpf: 76783391949, Rg: 13/R-1.944.690, Filiação: 

Irma Balestrin Piano e Valdemar Peimo Piano, data de nascimento: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 465 de 948



08/01/1970, brasileiro(a), solteiro(a), empresária, Telefone 65 9643 6111 e 

atualmente em local incerto e não sabido FABIO ZANESCO MACIEL, Cpf: 

85529281168, Rg: 001019622, brasileiro(a), solteiro(a), administrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 3056-25.2011.811.0050 (Código 39703)Requerente: 

Banco do Brasil S/ARequerido: G.T.P. Indústria Mecânica Ltda. – ME e 

outros Vistos.Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil 

S/A em face de G.T.P. Indústria Mecânica Ltda. ME e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos, ao argumento de que é credora da 

parte requerida da importância de R$4.687,17, representadas pela 

utilização do crédito rotativo.Com a inicial, juntou documentos de f. 

05-81.Às f. 82 a inicial foi recebida.Os requeridos Gerson e Ivonete foram 

devidamente citados conforme se vê na certidão de f. 93.Às f. 107 consta 

edital de citação dos demais requeridos.Às f. 117-118 os requeridos 

ausentes, G.T.P., Silvane e Fábio apresentaram defesa por negativa geral, 

por meio de curador especial.Em seguida, a parte autora pugnou pela 

procedência da ação para a conversão do mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo da execução até o efetivo pagamento do débito 

( f .  1 2 2 - 1 3 0 ) . O s  a u t o s  v i e r a m  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.FUNDAMENTO.DECIDO. Não havendo embargos nem pagamento, 

nos termos do art. 701, §2º, CPC, constitui-se, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma do cumprimento de 

sentença.Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a 

presente como cumprimento de sentença.Intime-se o autor para 

apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 524, do 

CPC.Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o pagamento 

da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o 

valor do débito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 26 de maio de 2017.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 560-86.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOMI RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAOMI RIBEIRO DE MORAES, Cpf: 

94884994191, Rg: 1453449-5, Filiação: Lindaura Ribeiro de Souza e João 

Correa Silva Moraes, data de nascimento: 12/07/1982, brasileiro(a), natural 

de Poconé-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 5.583,91 - Valor 

Atualizado: R$ 5.583,91 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 560-86.2012.811.0050 (Código 

40306)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 79-79v, 

notadamente os itens IV, V , VI e VII.Às providências.Campo Novo do 

Parecis/MT, _______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Resumo da Inicial: A exequente é credora do valor de R$5.583,91, 

referente à Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que após a concessão do 

crédito a devedora não procedeu com o devido adimplemento das 

parcelas.

Campo Novo do Parecis, 10 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23552 Nr: 209-89.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCKS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOCKS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

04686521000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de LOCKS & CIA LTDA 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Débito 

Tributário, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

0076/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/01/2004

 - Valor Total: R$ 968,15 - Valor Atualizado: R$ 968,15 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 209-89.2007.811.0050 (Código 

23552)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 99-99v, 

notadamente os itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do 

Parecis/MT, _______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 1035-03.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, Rg: 

2158042-3, Filiação: Suely Rocha e Lazaro Cunha de Oliveira, data de 

nascimento: 09/01/1990, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9949 7588. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 25 de outubro de 2015 o réu subtraiu, para si, 

uma folha de cheque pertencente ao seu patrão. Sendo assim, praticou a 

conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, a citação pessoal.No entanto, todas as tentativas restaram 

infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, 

razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o 

requerimento formulado pelo Ministério Público.Proceda-se à citação via 

edital do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeça-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82221 Nr: 2068-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR COSTA MACEDO, Cpf: 

01336434252, solteiro(a), técnico agrícola. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O executado, em decorrência de Instrumento Particular 

Fiduciária em Garantia, confessou ser devedor da quantia de 

R$37.142,51, em cumprimento ao objetivo do Consórcio ao qual participa. 

Entretanto, o executado deixou de pagar as prestações, descumprindo 

com o contrato e este não tomou nenhuma providência para a quitação da 

dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 22.458,45 - Valor 

Atualizado: R$ 22.458,45 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a parte executada não foi 

localizada, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser observado os comandos do artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da parte requerida citada por edital, a 

Defensoria Pública.Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa 

no prazo legal.Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72976 Nr: 930-60.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA GRABAS DUMMEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEBORA GRABAS DUMMEL - ME, CNPJ: 

09443323000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de DEBORA GRABAS 

DUMMEL - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Débito Tributário, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 006/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 1.248,45 - Valor Atualizado: R$ 1.248,45 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 930-60.2015.811.0050 (Código 

72976)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 59, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75808 Nr: 2633-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIS DA CONCEICAO SILVA, JOSE 

WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELAIS DA CONCEICAO SILVA, Cpf: 
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07609198447, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O executado é devedor do valor decorrente da Cédula 

de Crédito Bancário nº B41032054-2. Ocorre que, após a concessão do 

crédito o devedor não cumpriu com o adimplemento do título.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 15.620,68 - Valor 

Atualizado: R$ 15.620,68 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 2633-26.2015.811.0050 (Código 

92880)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 98-98v, 

notadamente os itensIV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do 

Parecis/MT, _______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75919 Nr: 2716-42.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES SALES SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDES SALES SILVA LTDA - ME, 

CNPJ: 08701613000168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de FERNANDES SALES 

SILVA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Crédito Tributário, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 0029/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 1.364,45 - Valor Atualizado: R$ 1.364,45 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 2716-42.2015.811.0050 (Código 

75919)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 54, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86234 Nr: 4648-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL PERES FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONEL PERES FERREIRA - ME, CNPJ: 

37556677000110. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de LEONEL PERES 

FERREIRA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Débitos Tributários, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 591/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/01/2013

 - Valor Total: R$ 642,19 - Valor Atualizado: R$ 642,19 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4648-31.2016.811.0050 (Código 

86234)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 37, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89112 Nr: 1259-04.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

38686104215, Rg: 278.756, Filiação: Anirsa Maria de Saouza e Josse 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 16/04/1971, brasileiro(a), natural 

de Dourdos-MS, casado(a), vendedor, Telefone 65 99982-5664. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 11.818,56 (Onze mil e 

oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 
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realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Fora concedido ao requerido um limite no cartão de 

crédito no valor de R$11.019,80. No entanto, o obrigado pela dívida até o 

momento não efetuou o devido pagamento, apesar de inúmeras tentativas 

empreendidas pelo requerido.

Despacho/Decisão: Autos nº 259-04.2017.811.0050 (Código 

89112)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 84, notadamente os 

itens III, IV e V.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92880 Nr: 3503-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRO, SDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO ROCHA DA SILVA, Cpf: 

05618837188, Rg: 26263661, Filiação: Edileide Rocha da Silva e Jose 

Cicero Rocha Silva, data de nascimento: 23/04/1996, brasileiro(a), 

solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 65 99611 0421. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.676,81 (Um mil e seiscentos e setenta e seis reais e 

oitenta e um centavos)

 - Corrente - 928.827.571-15 - SELANGELA DELMONDES RIBEIRO - 

44902-6 - 0804 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Resumo da Inicial: Fora estabelecido em Termo de Acordo Extrajudicial o 

encargo alimentar gravídicos à Thaise Ribeiro Oliveira equivalente a 

42,68% do salário mínimo vigente. Acontece que o executado deixou de 

arcar com a pensão nos meses de julho e agosto de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 36, 

notadamente os itens III, IV, V e VI.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94383 Nr: 4402-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. DUARTE - ME, URBANO WERLE, ELSI 

THOMAS WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L.P. DUARTE - ME, CNPJ: 

14203901000195. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 292.867,15 (Duzentos 

e noventa e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quinze 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A requerida celebrou com o Banco do Brasil S/A um 

Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, qual disponibilizou o 

limite de compra no valor de R$200.000,00. Em razão do atraso no 

pagamento do débito, o autor propôs esta Ação Monitória.

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pleito de f. 73, uma vez que já foram 

realizadas consultas nos Sistemas Siel e Sinesp/Infoseg, consoante se 

verifica às f. 69.No mais, tendo em vista que os endereços obtidos são os 

mesmos já diligenciados, cite-se a parte requerida por edital, conforme 

determinado às f. 69.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 12 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73568 Nr: 1281-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAFS, ZFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSÉ SARAIVA LEITE, Cpf: 

72487143215, Rg: 134402220000, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65 

9665 6306. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerido é genitor da menor e não cumpre com sua 

obrigação alimentar, motivo pelo qual a requerente propôs a ação de 

alimentos.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de alimentos proposta por 
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Ingletty Aparecida Ferreira Saraiva, representada por sua genitora Zenira 

Ferreira dos Santos em face de Jessé Saraiva Leite.Compulsando os 

autos, verifica-se que o processo se arrasta há quase 05 (cinco) anos, 

sem êxito na localização do requerido, inobstante as inúmeras tentativas 

de citação (f. 26, f. 35, f. 65 e f. 90), não havendo nos autos qualquer 

informação acerca do paradeiro do requerido. Assim, outra medida não 

resta senão a citação por edital.Desta feita, visando a celeridade e 

triangularização processual, CITE-SE o requerido por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias. Se decorrido o prazo de citação editalícia sem defesa do 

requerido, nomeio, desde já, curadora especial a Dra. Marinalva Ramos 

Rodrigues, para apresentar defesa no prazo legal, em conformidade com 

o artigo 72, inciso II do CPC.Com o aporte da contestação, intime-se a parte 

autora para manifestar, no prazo de 15 dias.Em seguida, abre-se vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual.Às providências.

Observações: fls. 04/06; fls. 15

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 12 de fevereiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2496-78.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, CLADIS BROLIO, CLEUZA 

BROLIO DE SOUZA, CLARETE BRÓLIO REZENDE, PARECIS ALIMENTOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, às 16 

horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68809 Nr: 2453-44.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO MANOEL ALVES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PREFEITO 

MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIO MANOEL ALVES, Cpf: 

65527046153, Rg: 13007866, Filiação: Teonila Rosa da Guia e Julio Alves 

da Guia, data de nascimento: 26/06/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do requerido para manifestar em que pese a 

desistência da demanda

Resumo da Inicial: O autor da ação é genitor de Junio Manoel Alves, qual é 

usuário de entorpecentes há mais de 20 anos. Houve requerimento médico 

solicitando a internação do requerido, em razão da notória depedência 

quimica. Sendo assim, o genitor de Junio propôs a ação para a internação 

compulsória do filho.

Despacho/Decisão: Vistos.Em que pese a desistência da demanda (f.52), 

observo a existência de citação válida anterior ao requerimento retro.Com 

efeito, em obediência ao disposto no parágrafo 4° do art. 485, § 4º do 

Código de Processo Civil, intimem-se os requeridos Junio Manoel Alves e 

Estado de Mato Grosso a fim de que, no prazo de 05 dias, 

manifestem-se.Faça constar no mandado que a inércia no prazo supra 

importará em concordância tácita com o requerimento de desistência.Com 

o aporte da manifestação ou transcorrido o prazo supra, volte-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 28 de fevereiro de 2020

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89809 Nr: 1658-33.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a 

decisão de f. 30-33, declarando a nulidade da notificação por edital 

realizada nos autos do procedimento extrajudicial objeto da presente e, 

consequentemente, tornando nula a execução extrajudicial, incluindo a 

consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.Por consequência, 

determino o cancelamento do registro n° 06, constante na matrícula n° 

6.604 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de cancelamento. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.Não havendo interposição de recurso 

pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos com 

as baixas e anotações legais.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83866 Nr: 3087-69.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BIGOLIN BERFT, MAURO VALTER BERFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO, N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

AGÊNCIA DE COBRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL DA COSTA 

LAMOUNIER PAIM - OAB:18.078/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - 

OAB:OAB/MT 18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA MARCIA LUCAS 

CAIRES - OAB:OAB/MS 21445, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10610-B
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 Vistos.

I - Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, informar se tem 

interesse no prosseguimento do feito em relação a requerida N&N 

Assessoria e Consultoria Empresarial Agência de Cobrança, haja vista 

que até a presente data não ocorreu a sua citação, consoante se vê às f. 

181.

II - Em havendo interesse no prosseguimento do feito em relação a 

requerida N&N Assessoria e Consultoria Empresarial Agência de 

Cobrança, deverá no prazo acima assinalado, informar o seu atual 

endereço, sob pena de extinção.

III - Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3262-58.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA 

SILVA, DANGLER TUNI, JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, SANDRO SILVIO CATTANEO - OAB:19866-0

 Ante o exposto, RECEBO a denúncia em desfavor do acusado Werbeson 

Wandercleyson de Lima Silva, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Mantenho a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/03/2020, às 15h30min, conforme já designado às 

f. 315-317, devendo o acusado Werbeson fazer-se acompanhar de 

advogado e/ou Defensor Público. Cite-se e intime-se pessoalmente o 

acusado Werbeson Wandercleyson de Lima Silva. Requisite-se sua 

escolta, pois se encontra preso e recolhido no ergástulo 

local.Certifique-se sobre o envio do laudo definitivo das drogas 

apreendidas. Em caso negativo, reitere-se o ofício à Autoridade Policial ou 

à POLITEC para envio urgente do laudo definitivo das drogas.Cientifique-se 

o Ministério Público e à Defensoria Pública.Intimem-se.Cumpra-se, com 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 223-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT, ROBERTO GUENDA - OAB:101.856/SP, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, intime-se o 

autor para que se manifeste em 10 dias.

 Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67676 Nr: 1612-49.2014.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL, 

MIRLEY APARECIDA ZULLI FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12.529-A/MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14.021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20.186/MT

 .V - DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS PAGAS ÀS F. 

605No que concerne ao pleito de restituição das custas iniciais pagas às 

f. 605, anoto que a Instrução Normativa nº 02/2011-SCA-TJ estabelece a 

atribuição do Juiz Diretor do Foro para deliberar sobre pedidos de 

restituição de custas processuais e taxas judiciárias recolhidas 

indevidamente, em duplicidade ou a maior, razão pela qual deixo de 

analisar tal pleito.VI - Por fim, anoto que os processos de Códigos 68294, 

68295 e 68707 já foram arquivados, todavia, ainda se encontram 

vinculados no Sistema Apolo no processo de Código 67676. Desta feita, 

proceda-se com o desapensamento virtual junto ao Sistema Apolo, eis que 

os processos de Códigos 68294, 68295 e 68707 estão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74405 Nr: 1766-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 Com as considerações e argumentos acima expostos, tenho por bem 

JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela 

denúncia de f. 03-04, para CONDENAR o acusado GABRIEL CAMARGO 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 241-A, 

da Lei n° 8.069/90.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84428 Nr: 3443-64.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PAULINO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o INSS a conceder aposentadoria rural por idade em 

favor de ADILSON PAULINO FRANÇA, devido desde 03/05/2016 (f. 19 - 

data do pedido administrativo).O valor das parcelas vencidas, cujo 

montante será indicado em planilha a ser elaborada pela Autarquia 

Previdenciária, deve sofrer correção monetária desde a data em que 

deveriam ter sido pagas, com acréscimo de juros e de correção monetária, 

que deverão ser calculados segundo o manual de cálculos do Conselho 

da Justiça Federal para matéria previdenciária vigente ao tempo da 

liquidação, observada a prescrição disposta no artigo 103, parágrafo 

único da Lei nº 8.213/91 e eventuais compensações devidas. A partir da 

implantação do benefício, sobre as parcelas subsequentes, pagas 

tempestivamente, não incidirão juros e correção monetária. Condeno o 

INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, 

os últimos arbitrados equitativamente em 10% do valor da condenação, 

abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta 

sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da 

publicação desta. O Instituto Nacional do Seguro Social está isento do 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei 

nº 8.620/93. Por fim, deixo de determinar a remessa necessária, a teor do 

artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79265 Nr: 419-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO, EDILENE MANSAO 

ANTONIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Visando a celeridade processual DETERMINO o acesso aos sistemas 

SIEL e SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

solicitando informações acerca do endereço da parte requerida.

II - Sendo frutífera a busca, INTIME-SE a parte requerente para que indique 

expressamente o endereço para cumprimento do competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

III – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos 

autos, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo com objetividade, o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86107 Nr: 4526-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUZATTI ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUZATTI ARMAZENS GERAIS LTDA, 

CNPJ: 08073886000105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de GUZATTI 

ARMAZENS GERAIS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de débitos tributários, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 522/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/01/2012

 - Valor Total: R$ 6.056,21 - Valor Atualizado: R$ 6.056,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4526-18.2016.811.0050 (Código 

65457)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 39, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 03 de março de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95620 Nr: 5081-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, 

LUCAS FERREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Os autos estavam arquivados e vieram conclusos após as juntadas das 

petições de f. 188 e 189; houve ainda a juntada do pleito de f. 191-196.

É o relato necessário. Decido.

Como se vê, já se encerrou a prestação jurisdicional com a prolação do 

ato sentencial às f. 117-126.

Houve a emissão da certidão de trânsito em julgado às f. 129, sem 

esclarecimento para qual das partes recaía o trânsito em julgado 

(CNGC-TJMT, art. 1.693).

Ao depois, houve a expedição de mandado de intimação aos réus sobre a 

sentença (f. 172-173), não havendo informação sobre o seu cumprimento.

Nesse ínterim, antes de apreciar os pleitos aportados às f. 188 e 189, 

certifique-se sobre as intimações dos réus quanto ao teor da sentença 

condenatória.

Por outro lado, considerando o conteúdo do pleito aportado pelo 

Comandante Adjunto do Pelotão de Força Tática do 7º Comando Regional 

da Polícia Militar de Mato Grosso, de se ver que o Comando do Exército 

está a exigir determinação judicial expressa quanto à doação ou 

destruição das armas de fogos apreendidas nestes autos.

Isto posto, defiro o pleito de f. 191-196 para determinar a DOAÇÃO das 

armas de fogo apreendidas nestes autos (discriminadas nos itens 1 e 2 do 

termo de apreensão aportado às f. 26), em favor do Pelotão de Força 

Tática do 7º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, a fim de que possam ser incluídas na carga da instituição e 

utilizadas com a finalidade de resguardar vidas e a segurança da 

população, justamente porque não mais interessam à persecução penal, 

pois houve a prolação do ato sentencial (f. 117-126).

Cumpra-se, no mais, as determinações contidas no ato sentencial, 

devendo ser intimado o respectivo Comando do Exército, Autoridade 

Policial ou outro Agente de Segurança Pública que está responsável pela 

guarda das referidas armas sobre o teor desta decisão.

Após, tornem os autos conclusos para deliberar sobre os pleitos 

aportados às f. 188-189.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92829 Nr: 3468-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BOTELHO DA SILVA, FABIO 

ALMEIDA DOS SANTOS, JHEFERSON ALMEIDA CARVALHO, DAVID 

BISPO DOS SANTOS, FRANCISCO SANTANA, MARCOS JHONY FERREIRA 

NOGUEIRA, RONEILTON MALAQUIAS CORREIA, BRUNO JORGE DA 

SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, RONALDO ORTIZ, KASSIO 

ALVES DOS SANTOS, MAURILIO MORAES CALLEGARO, PABULO 

HENRIQUE DA SILVA NUNES, ROBSLLEY PINHEIRO DA SILVA, SILVESTRE 

DIONES DIAS, UANDERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, e com fulcro no artigo 74 do CPP c/c artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP do E. TJMT, declino a competência para 

julgamento destes autos ao r. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, o qual detém competência exclusiva processar e julgar os 

crimes narrados na peça acusatória aportada às f. 03-05.Com o trânsito 

em julgado desta decisão, procedam-se as baixas necessárias e 

comunicações de estilo, remetendo-se estes autos ao r. Juízo da 7ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT de acordo com as cautelas de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74067 Nr: 1575-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK FINANCE BRASIL S/A-BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Passamani de Oliveira 

- OAB:17.758/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Edson Ribeiro da Silva em 

face de HSBC Bank Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo.

Às f. 109 o embargado informa que as partes entabularam acordo nos 

autos em apenso, requerendo a extinção do feito.

 Eis a síntese do necessário.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a devedora reconhece a higidez do crédito, de modo 

que não mais cabe a rediscussão da matéria em sede de embargos, o 

processo deve ser extinto sem apreciação do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOSBANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. Reconhecimento da perda de objeto dos 

presentes embargos à execução, diante da celebração de acordo entre 

os litigantes no feito executivo. DETERMINARAM A EXTINÇÃO DO FEITO 

PELA PERDA DE OBJETO E JULGARAM PREJUDICADA A APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066742503, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 

09/05/2017)

Diante do exposto, ante a perda de objeto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

P.R.I.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77091 Nr: 3432-69.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. DOS ANJOS - ME, LUZIA MARTINS DOS 

ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. M. DOS ANJOS - ME, CNPJ: 

09063955000162 e atualmente em local incerto e não sabido LUZIA 

MARTINS DOS ANJOS, Cpf: 69410704120, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. M. DOS ANJOS - ME e 

LUZIA MARTINS DOS ANJOS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 8689/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 35.628,07 - Valor Atualizado: R$ 35.628,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do 

Código de Processo Civil e, a parte autora não demonstrou que esgotou 

todos os meios para obter a localização da parte requerida.II – Por outro 

lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura arguição de 

nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.III - Sendo frutífera a 

busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.IV – Caso os endereços obtidos sejam os 

mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na hipótese do item IV, desde 

já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria 

Pública.VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.VII - Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 04 de março de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68147 Nr: 1967-59.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK FINANCE BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta pelo HSBC Bank 

Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo, em face do executado Edson Ribeiro 

da Silva.

O feito seguiu seu tramite regular, informando as partes, às f. 79-80, que 

entabularam acordo, mediante as condições estabelecidas no termo de 

composição, requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 79-80, para que produza seus efeitos 

legais e jurídicos.

Sem prejuízo, anote no sistema Apolo o prazo da suspensão, findos os 

quais as partes deverão ser intimadas para, caso ainda não tenham feito, 

manifestarem-se quanto ao devido cumprimento do acordo entabulado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71654 Nr: 183-13.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MARIANO RUDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - EPP, 

AIRTON MENDES DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RIZZIE COELHO 

GARCIA - OAB:24549/GO, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013 A, JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Por consequência, JULGO PREJUDICADA a 

denunciação à lide em face seguradora Mapfre Vera Cruz Seguradora 
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S.A.Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observada a gratuidade concedida.Condeno a denunciante Norte Peças e 

Veículos Ltda – EPP ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da denunciada, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 

129, § único do CPC).PRIC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 489-45.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE M. 

COUTINHO - OAB:OAB/DF 34308

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de 

condenar a requerida:I) Ao pagamento ao autor, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) e R$ 2.960,00 

(dois mil novecentos e sessenta reais), atualizados monetariamente desde 

a data da propositura da ação pelo índice do INPC/IBGE e juros de mora de 

1% ao mês contados a partir do evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 

do STJ).II) Ao pagamento ao autor de lucros cessantes, no total de R$ 

18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos 

monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) pelo índice 

do INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento 

danoso.III) Ao pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado 

da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em 

observância ao disposto no art. 85 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas e despesas processuais.PRIC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações legais.Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80781 Nr: 1201-35.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDIR MARCON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSWALDIR MARCON JUNIOR, Cpf: 

98183281915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de OSWALDIR MARCON JUNIOR, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de tributária, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14006/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/09/2015

 - Valor Total: R$ 3.022,72 - Valor Atualizado: R$ 3.022,72 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do 

Código de Processo Civil e, a parte autora não demonstrou que esgotou 

todos os meios para obter a localização da parte requerida.II – Por outro 

lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura arguição de 

nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.III - Sendo frutífera a 

busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.IV – Caso os endereços obtidos sejam os 

mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na hipótese do item IV, desde 

já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria 

Pública.VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.VII - Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de março de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66340 Nr: 385-24.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, JULGO PROCEDENTE o plano de partilha apresentado nas 

últimas declarações (f. 38-402) e, via de consequência, EXTINGO o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno ao pagamento das custas processuais, 

na forma “pro-rata”, a ser custeados por todos os herdeiros.Transitada 

em julgado esta decisão, expeça-se o formal de partilha na forma 

pleiteada, de acordo com as cautelas de estilo.Após, cumpridas as 

determinações supra, certifique-se e arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações devidas, observando-se o preconizado no artigo 611 

e seguintes da CNGC-TJMT.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101301 Nr: 2653-12.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, vez que tal ato é 

restrito aos casos previstos no artigo 256 do Código de Processo Civil e, a 

parte autora não demonstrou que esgotou todos os meios para obter a 

localização da parte requerida.

II – Por outro lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura 

arguição de nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.

III - Sendo frutífera a busca, INTIME-SE a parte autora para que indique 

expressamente o endereço para cumprimento do competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

IV – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos 

autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser observado os comandos do artigo 257 do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 474 de 948



Processo Civil.

V – Na hipótese do item IV, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.

VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.

VII - Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93304 Nr: 3775-94.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES 

CAMPOS NOVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, observo que a petição juntada às f. 123-129 é apócrifa, haja 

vista constar assinatura digitalizada/escaneada, não possuindo valor 

legal, razão pela qual deixo de analisa-la.

Nesse sentido o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO 

DE ASSINATURA DE ADVOGADO EM PETIÇÕES ATRAVESSADAS EM 

PROCESSO FÍSICO. INQUÉRITO POLICIAL. ASSINATURA DIGITAL X 

ASSINATURA DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA 

DETERMINAR SE A ASSINATURA EM QUESTÃO APRESENTA TODOS OS 

REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A ASSINATURA ELETRÔNICA. 1. O 

advogado tem direito de se valer da tecnologia da assinatura digital 

convalidada por autoridade certificadora credenciada em qualquer 

documento ou petição por ela produzido, seja em processo físico ou em 

processo virtual, tanto na seara civil, quanto na penal e na trabalhista. 

Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419, de 19/12/2006. 

2. "A assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a 

identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a 

ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de 

série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma 

digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao 

signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001" 

(AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Necessário, 

entretanto, distinguir assinatura digital da assinatura digitalizada. A 

assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autógrafa como 

imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e 

integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento. 4. A 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, 

DJe de 15/03/2018). 5. Nas informações prestadas, a autoridade apontada 

como coatora esclareceu ter determinado a regularização da assinatura 

das petições juntadas pela advogada impetrante em inquérito policial físico 

devido ao fato de que "aparentemente se trata de assinatura digitalizada". 

Vê-se, assim, que, no caso concreto, o que foi posto em questão foi a 

validade do que a impetrante alega constituir uma autêntica certidão digital 

devidamente certificada por autoridade certificadora credenciada, e não, 

como afirma a recorrente, seu direito de assinar petições digitalmente 

mesmo em processos físicos. A discussão quanto à validade e/ou 

existência de certificação válida de assinatura digital é tema que demanda 

instrução probatória inadmissível na seara do mandado de segurança. 6. 

Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 59651/SP, Recurso 

Ordinário em Mandado de Segurança 2018/0335622-0, Min. Relator 

Reynaldo Soares da Fonseca, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento 

23/04/2019, DJe 10/05/2019) Destaquei.

Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via DJE, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 68-21.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - 

OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos monitórios e, por via de 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na presente ação 

monitória, pondo fim ao processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas, 

despesas processuais e nos honorários advocatícios da parte requerida, 

que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Transitada esta 

em julgado, arquive-se o feito com as comunicações e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 1790-27.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTE a pretensão do autor 

para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de 

correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, S. 362) de juros de 

mora de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a data do evento (STJ, S. 

54), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.Isento de Custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Desnecessária a remessa 

necessária, haja vista que o valor da condenação não ultrapassou 500 

(quinhentos salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Após, transitada em julgado a sentença, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 1604-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração oposto por HSBC BANK BRASIL S.A 

- BANCO MÚLTIPLO em face da sentença proferida às f. 66-66v, sob o 

fundamento de que a referida decisão é omissa vez que não fixou a 

incidência de juros.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 
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lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que a decisão realmente encontra-se com ponto 

omisso no tocante aos juros.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito lhes dou 

provimento, para suprir a omissão constante na sentença e determinar 

que o valor da dívida de R$ 82.698,74 (oitenta e dois mil seiscentos e 

noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) seja corrigido pelo índice 

do INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Permanecem in totum os demais termos da sentença de f. 66-66v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60946 Nr: 1951-76.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO ROCHA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes acima 

nominadas.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente informa sua 

desistência da presente execução e requer a extinção do feito (f. 104).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou expressamente sua 

intenção de desistir da presente ação de execução, na qual é possibilitado 

ao autor desistir da execução a qualquer momento (art. 775 do CPC), a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Assim, considerando que a parte exequente pretende se valer da 

faculdade prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a exequente ao pagamento das custas. Sem honorários 

advocatícios.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85690 Nr: 4200-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 4227-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WASHINGTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1628-61.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Visando a celeridade processual DETERMINO o acesso aos sistemas 

SIEL e SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

solicitando informações acerca do endereço da parte requerida.

II - Sendo frutífera a busca, INTIME-SE a parte requerente para que indique 

expressamente o endereço para cumprimento do competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

III – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos 

autos, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo com objetividade, o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95210 Nr: 4867-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z F COMUNICAÇÃO LTDA, RENATA BORGES 

TIVERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Vistos.

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 476 de 948



 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 2690-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO TURRA DE OLIVEIRA LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65779 Nr: 3795-27.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE RIBEIRO - ESPAÇO FOTOGRÁFICO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA GALLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA - 

OAB:16.697/MT, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 51 mediante substituição de cópia nos autos.

Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73183 Nr: 1052-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGN, SVNJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Visando a celeridade processual DETERMINO o acesso aos sistemas 

SIEL e SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

solicitando informações acerca do endereço da parte requerida.

II - Sendo frutífera a busca, INTIME-SE a parte requerente para que indique 

expressamente o endereço para cumprimento do competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

III – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos 

autos, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo com objetividade, o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84737 Nr: 3626-35.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PEREIRA DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, ao 

argumento de que é credora da importância de R$ 177.354,32.

Com a inicial juntou documentos de f. 06-41.

Às f. 42 a inicial foi recebida.

 A parte requerida foi devidamente citada conforme se vê às f. 56, 

todavia, manteve-se inerte.

Em seguida, a parte autora pugnou pela procedência da ação para a 

conversão do mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo da 

execução até o efetivo pagamento do débito (f. 67).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 Não havendo embargos nem pagamento, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos 

termos do art. 524, do CPC.

Atualizado o débito, intime-se a executada para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, INACIO LOTOCZINSKI 

PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA COSTA, 

IOLANDA TAIRA KASHIWAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:9.124/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, SERGIO PAULO GROTTI 

- OAB:4412/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - OAB:4749, GILBERTO 

JUSTINO FERREIRA - OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, 

JOAQUIM ADOLFO CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI 

MIYAMOTO - OAB:56.668, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. CELSO BORGES 
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DE MOURA para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1748 Nr: 1612-74.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS STELLA - 

OAB:77.626

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte EXEQUENTE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$585,53(quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Sendo R$ 

585,53(quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

para fins do valor das custas judiciais. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – EMITIR GUIAS”(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor, o sistema 

gerar um boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT 

endereçada à Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT e no 

artigo 8º do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1829 Nr: 1693-23.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR BRUGNERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

WILSON T. KOBAYASHI - OAB:2575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Vistos.

Pois bem, verifica-se que houve a interposição de recurso de agravo de 

instrumento (f. 766-773) dentro do prazo estabelecido no artigo 1.018, § 

2º do CPC/2015 pela parte requerida.

 Como se vê, a parte agravante se insurge contra a decisão proferida às 

f. 760-761 que indeferiu a apresentação de quesitos suplementares.

Em sede liminar, a eminente Desembargadora Relatora do AI nº 

1005137-65.2020.8.11.0000 deferiu o pleito do agravante para 

recebimento dos quesitos suplementares aportados às f. 774-775.

Não obstante, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão 

objurgada por seus próprios fundamentos, justamente porque o laudo 

pericial já foi realizado pelo perito, conforme consta às f. 245-309, 

restando pendente apenas a apresentação de laudo técnico por arbitrador 

judicial, figura não mais existente no CPC/2015, em decorrência do quanto 

decidido pelo r. juízo ad quem no bojo do Agravo de Instrumento nº 

47956/2015 (f. 709-713).

Aliado a isso, data venia aos que comungam de entendimento divergente, 

o momento de apresentação dos quesitos suplementares é durante a 

diligência ou até a apresentação do laudo em juízo ou, ainda, na audiência 

de instrução e julgamento, nos termos do artigo 469 do CPC.

De qualquer forma, cumpra-se a r. decisão proferida pela eminente 

Desembargadora Relatora, aportada às f. 774-775, encaminhando-se os 

quesitos suplementares ao arbitrador judicial nomeado por este Juízo, 

intimando-o inclusive para realização da prova porquanto informado pela 

parte requerente o pagamento dos honorários (f. 764-765).

No mais, cumpra-se integralmente as decisões proferidas às f. 724-725, 

727 e 760-761.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2496-78.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, CLADIS BROLIO, CLEUZA 

BROLIO DE SOUZA, CLARETE BRÓLIO REZENDE, PARECIS ALIMENTOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39507 Nr: 2860-55.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKS, AJE, LEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDOX, EDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Vistos.

Tendo em vista que a conciliação é uma das formas mais eficazes de 

composição entre as partes e que pode ser promovida a qualquer tempo, 

nos termos do artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/05/2020, às 14 horas, que será 

realizada na sala de audiência deste Juízo.

Considerando que é de conhecimento deste Juízo acerca do falecimento 

do Dr. Rogério Campos e o substabelecimento acostado às f. 226 é com 

reserva de iguais poderes, intime-se a advogada Dra. Raquel Leiane Vieira 

para que, no prazo de 05 dias, regularize a representação processual dos 

exequentes.

Intimem-se as partes, por intermédio dos seus patronos, que deverão 

acompanhá-las na audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39653 Nr: 3006-96.2011.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJE, MEKS, ASDOX, LEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o substabelecimento acostado às f. 102 é com 

reserva de iguais poderes, intime-se a advogada Dra. Raquel Leiane Vieira 

para que, no prazo de 05 dias, regularize a representação processual dos 

herdeiros Anderson Jacobi Eggert, Márcia Eggert Klein Silva e Lilian Eggert 

Begnini.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 3198-97.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO LENHA INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, MIGUELANGELO DE MORAES BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 833-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BRIZOLA, ADENILZA IRENE 

CORRÊA MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSÉ BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CARLOS AUGUSTO HECKLER - OAB:OAB/RS 62.579, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, através de seus advogados, para que se manifestem em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, face o teor do 

documento acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85865 Nr: 4328-78.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para apresentar, no prazo legal, o 

demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 524, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-63.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCEU ZANIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DORVALINO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 MANDADO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA PROCESSO n. 

1000271-63.2017.8.11.0050 Valor da causa: R$ 13.450,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EDSON RIBEIRO DO PRADO 

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 312, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 POLO PASSIVO: Nome: DILCEU ZANIR 

PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA GUATAMBU, 270, JD ALVORADA, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: DORVALINO 

PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA GUATAMBU, 270, JD ALVORADA, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 FINALIDADE: 1. 

PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se eventual 

indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na 

falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o 

art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda 

que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. 

Do Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) 

executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, mediante 

publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não 

abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou 

por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na hipótese de 

inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) 

executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, 

para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na 

pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o 

encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e 

conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as 

disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. BENS 

INDICADOS À PENHORA: ".."CAMINHÃO TRATOR VOLVO 1992/1992, 

Placa MBP0449, de propriedade do executado, Sr. Dilceu Zanir Pereira dos 

Santos. " VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: 

R$ 13.450,00 TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 13.450,00 mais acrescimos 

legais ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação deverá limitar-se às 

matérias enumeradas no art. 525, do CPC; 2. Quando o executado alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação; 3. A 

impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, podendo o juiz 

atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o 

prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar 

ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; 4. Ainda que 

atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o 

prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente 

e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de 
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autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES VASELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JOAQUIM SANTOS FURTADO OAB - RO10024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000350-37.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:CLARICE 

RODRIGUES VASELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN JOAQUIM 

SANTOS FURTADO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 23/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000943-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000943-37.2018.8.11.0050 Nome: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA GUATAMBU, 340 NE, 65-99995-1358, JARDIM ALVORADA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO 

Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002482-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002482-04.2019.8.11.0050 Nome: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS 

SANTOS Endereço: Rua Andorinhas, 725, apt 05a, Olenka, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido CERTIDÃO Nos termos da legislação processual 

em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

CÁLCULO DO RPV. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março 

de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000279-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000279-06.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da informação a seguir transcrita: "Deixo de efetuar 

o cálculo para este Processo em virtude da certidão não corresponder ao 

valor da petição". Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-80.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000039-80.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da devolução do processo, sem a formalização do 

cálculo, conforme mensagem a seguir; "Deixo de fazer os cálculos do 

Processo abaixo pelo fato do valor estar acima do teto de RPV." Campo 

Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000422-58.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000422-58.2019.8.11.0050 Nome: ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA 
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MARTINS Endereço: RUA GUAJUVIRA, 12, QD 66, LT 12, 65-99972-4554, 

JD ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, 

Rua 06,edificio Marechal Rondon, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do CÁLCULO DO RPV Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 10 

de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000162-78.2019.8.11.0050 Nome: MARINALVA RAMOS RODRIGUES 

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 144, Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000952-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000952-96.2018.8.11.0050 Nome: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA GUATAMBU, 340 NE, 65-99995-1358, JARDIM ALVORADA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO 

Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000946-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000946-89.2018.8.11.0050 Nome: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA GUATAMBU, 340 NE, 65-99995-1358, JARDIM ALVORADA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO 

Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000944-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000944-22.2018.8.11.0050 Nome: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA GUATAMBU, 340 NE, 65-99995-1358, JARDIM ALVORADA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO 

Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000942-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000942-52.2018.8.11.0050 Nome: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA GUATAMBU, 340 NE, 65-99995-1358, JARDIM ALVORADA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO 

Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000885-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000885-34.2018.8.11.0050 Nome: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR 

Endereço: Rua SANTA CATARINA, 86 NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca CÁLCULO DO RPV Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000451-45.2018.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000451-45.2018.8.11.0050 Nome: MARINALVA RAMOS RODRIGUES 

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 144, Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do CÁLCULO DO RPV Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-74.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000354-74.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:GILMARA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMIR 

DARTANHAN RAMOS POLO PASSIVO: ICATU SEGUROS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 23/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001132-78.2019.8.11.0050 Parte autora: REJANE CUNHA BATISTA Parte 

reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros Vistos. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a 

presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 

c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 09 de Março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-44.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000356-44.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:GILMARA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMIR 

DARTANHAN RAMOS POLO PASSIVO: UNIVERSO ONLINE S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 23/04/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001523-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GLASS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001523-33.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 11 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-14.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA RODRIGUES DOS SANTOS 80869602187 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA WENSE GOMES OLIVEIRA 34670497880 (REU)

 

PROCESSO n. 1000358-14.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:GILMARA 

RODRIGUES DOS SANTOS 80869602187 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SAMIR DARTANHAN RAMOS POLO PASSIVO: KAMILA 

WENSE GOMES OLIVEIRA 34670497880 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 23/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Despacho

Intimação do Dr. Mauro Paulo Galera Mari, OAB-MT 3056, a respeito do 

despacho do MM. Juiz Diretor.

Autos n° 4549-87.2018.811.0051

Suscitação de Dúvida

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Credor, Banco Bradesco, a fim de que se manifeste quanto à 
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dúvida suscitada, bem como para que diga sobre seu interesse no 

seguimento do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS, inclusive para análise dos pedidos feitos pelo douto 

Promotor de Justiça.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135947 Nr: 8729-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Barbosa Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital da Silva Barbosa, Roza Monica da Silva 

Granza, Almendes Ruas da Silva, Adelice Barbosa da Silva, Rozangela 

Maria Barboza Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BELLANDI - 

OAB:25271/O

 Pelo exposto, a fim de bem sanear o feito, ACOLHO a preliminar de falta 

de litisconsorte necessário para determinar a integralização do polo 

passivo, de maneira que nele se faça constar os demais irmãos das 

Partes.INTIME-SE, pois, o Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

integralização do polo passivo, requerendo a citação de todos os 

condôminos dos imóveis partilhados, sob pena de extinção do feito (art. 

115 do NCPC). Apresentada a emenda, a requerer a inclusão, nesta lide, 

dos irmãos Roza Monica da Silva Granza, Almendes Ruas da Silva, 

Adelice Barbosa da Silva e Rozangela Maria Barbosa Antunes, 

DETERMINO, desde logo, a citação dos Requeridos, a fim de que prestem 

as contas exigidas pelo Requerente ou para que ofereçam contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 8 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82823 Nr: 2449-04.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Laranjeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B, 

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Autos n° 2449-04.2014.811.0051 - 82823

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

Conforme se vislumbra nas reiteradas e repetidas decisões já exaradas 

nos autos (1 – Decisão de p. 98/99; 2 – Embargos declaratórios p. 

108/111; 3 – Sentença p. 126; 4 – decisão p. 132), o Juízo já manifestou, 

de forma ampla, didática e repetida, quanto a impossibilidade de se iniciar 

nova ação de cobrança nos autos.

Isso posto, INDEFIRO, uma vez mais, o pedido do Requerente.

Ressalte-se que, na ocorrência de novo pedido dessa mesma natureza, 

incorrerá o Requerente nas penalidades previstas à litigância de má-fé e 

de ato atentatório à dignidade da Justiça.

 ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146823 Nr: 3351-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 3351-15.2018.811.0051 - 146823

Impugnação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Bayer S/A, pessoa jurídica devidamente qualificada, apresentou a 

presente impugnação de crédito, em face de José Pupin Agropecuária 

Ltda., igualmente qualificado, visando à readequação do valor do crédito 

listado no plano de recuperação judicial.

Intimada, a Devedora aduziu que o crédito listado não mereceria qualquer 

alteração.

 Instada, a Sra. Administradora Judicial noticiou acordo firmado entre a 

Credora e a Devedora, reconhecendo o montante do débito em R$ 

95.080.000,00 em caso de aprovação do plano de recuperação judicial e 

da condição de credor fomentador e R$ 109.572.464,20, na hipótese de 

não aprovação.

É o relato. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo, 

especialmente porque o valor listado não merecerá alteração alguma, uma 

vez que aprovado o Plano de Recuperação Judicial.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes.

 CONDENO a Devedora ao pagamento dos honorários sucumbenciais 

arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente 

manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146830 Nr: 3353-82.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luxembourg Brasil Comércio de Produtos Químicos 

Ltda., GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos nº. 3353-82.2018.811.0051 - 146830

Impugnação ao Crédito

Despacho.

Vistos etc.

À mingua de irregularidade, DECLARO saneado o feito.
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Como controvertidos, fixo os seguintes pontos: a) a forma de atualização 

da dívida, se incidente ou não a multa pelo inadimplemento; b) quais títulos 

integraram a formalização do contrato de confissão de dívidas; c) os 

documentos autorizadores da extração das duplicatas nº. 2619, 2729, 

2730, 3110, 3111, 3112, 3144 e 3150; d) o valor do crédito a ser 

habilitado.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

documental.

Nos termos do art. 373, I, do NCPC, caberá ao Credor à produção das 

provas necessárias à elucidação dos fatos, notadamente com a 

apresentação dos documentos que entender pertinente.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que tomem ciência da presente 

decisão, especialmente a Credora, ora Impugnante, em favor de quem se 

reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de documentos.

Na hipótese de apresentação de novos documentos, INTIME-SE a 

Devedora, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre as provas produzidas.

Em seguida, INTIME-SE a Sra. Administradora Judicial a fim que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente seu parecer.

 Após, CONCLUSOS para julgamento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 2628-93.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Mariana Caetano Sarraf Galrão - OAB:OAB/SP 391.132, Natalia Diniz 

da Silva - OAB:OAB/SP 289.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 2628-93.2018.811.0051 - 144926

Impugnação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Iharabras S.A. Indústrias Químicas, pessoa jurídica devidamente 

qualificada, apresentou a presente impugnação de crédito, em face de 

José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, ambos igualmente 

qualificados, visando à exclusão parcial dos créditos da lista de credores, 

uma vez que estariam garantidos por contrato de alienação fiduciária.

Intimados, os Devedores alegaram que os documentos apresentados não 

teriam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 9º da Lei 11.101/05.

 As Partes, então, conjuntamente pediram a redução do crédito listado 

para USD 1.705.772,14.

Instada, a Sra. Administradora Judicial se manifestou pela manutenção do 

crédito listado, uma vez que as Partes não teriam apresentado 

documentos capazes de elucidar os fatos alegados.

Outra vez aos autos, as Partes apresentaram os contratos de alienação 

fiduciária.

A Administradora Judicial, então, pugnou pela minoração do crédito listado.

É o relato. Decido.

À partida, destaca-se que a petição conjunta das Partes requerendo a 

redução dos valores listados, equivale a composição amigável da lide, de 

jeito que merece imediata homologação.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes.

 CONDENO a Devedora ao pagamento dos honorários sucumbenciais 

arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente 

manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144386 Nr: 2440-03.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Pelo exposto, JULGO procedente o pedido de habilitação do crédito feito 

pela Impugnante, a fim de que o crédito listado mereça atualização com 

incidência de juros legais, correção monetária e multa, até a data do 

pedido de recuperação judicial.Condeno a Recuperada ao pagamento das 

custas. Sem honorários, uma vez que não apresentou resistência à 

pretensão da Credora.Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da 

presente manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 548-25.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Pereira da Silva de Oliveira, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 Autos n° 548-25.2019.811.0051 - 158738

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Samuel Pereira da Silva, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda não se opôs ao pedido de habilitação do crédito.

A Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao acolhimento do 

pedido de habilitação.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a habilitação do crédito 

trabalhista já listado.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Samuel Pereira da Silva de Oliveira, na categoria 

correspondente em lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.
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CONDENO a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à 

concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – 

Resp. 1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 161652 Nr: 1636-98.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Silva Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nazário Baptistella - 

OAB:23.800-A, Melissa Arend das Neves - OAB:17804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 1636-98.2019.811.0051 - 161652

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Bruno Silva Aragão, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda não se opôs ao pedido de habilitação do crédito.

A Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao acolhimento do 

pedido de habilitação.

É o necessário. Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a habilitação do crédito 

trabalhista já listado.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Bruno Silva Aragão, na categoria correspondente em 

lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

CONDENO a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à 

concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – 

Resp. 1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 158740 Nr: 550-92.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:196.524/SP

 Autos n° 550-90.2019.811.0051 - 158740

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Paulo Sergio Duarte, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda não se opôs ao pedido de habilitação de crédito.

Novamente aos autos, o Requerente impugnou as alegações da 

Recuperanda.

A Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao acolhimento do 

pedido de habilitação, desde que a dívida fosse atualizada até a data do 

pedido de recuperação judicial.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a majoração do crédito 

trabalhista já listado.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para majorar o crédito já listado do 

Requerente, Sr. Paulo Sérgio Duarte, na categoria correspondente em lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

CONDENO a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à 

concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – 

Resp. 1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144228 Nr: 2353-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Marçal de Moraes, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, Róbie Bitencourt 

Ianhes - OAB:OAB/MT 5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 2353-47.2018.811.0051 - 144228

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Paulo Marçal de Moraes, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda não se opôs ao pedido de habilitação do crédito, 

impugnou, no entanto, a certidão de crédito, uma vez que teria recebido 

atualização até período posterior ao pedido de recuperação judicial.

A Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao acolhimento do 

pedido de habilitação.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a habilitação do crédito 
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trabalhista já listado.,

Ademais, ao que tange à atualização da dívida, anota-se que o valor 

perseguido pelo Credor diz respeito a obrigação vencida anteriormente ao 

pedido de recuperação judicial, de forma que não se verifica a 

irregularidade apontada.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Paulo Marçal de Moraes, na categoria correspondente 

em lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

CONDENO a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à 

concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – 

Resp. 1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144395 Nr: 2443-55.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Pelo exposto, JULGO procedente o pedido de habilitação do crédito feito 

pela Impugnante, a fim de que o crédito listado mereça atualização com 

incidência de juros legais e correção monetária, até a data do pedido de 

recuperação judicial.Condeno a Recuperada ao pagamento das custas e 

dos honorários sucumbenciais arbitrados no que corresponder a 10% do 

valor da causa.Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da 

presente manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144941 Nr: 2636-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adoniran Ribeiro de Castro, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior.

 Para tanto, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente seu parecer.

Sem prejuízo, RECOMENDA-SE que a Serventia do Juízo proceda ao 

cadastramento, junto ao Sistema Apolo, dos Causídicos das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 156849 Nr: 7186-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferax Aviação Agrícola Ltda, Francieli Aline Gulow, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS 

BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Pelo exposto, JULGO improcedente o pedido de majoração do crédito feito 

pela Impugnante para mantê-lo inalterado.Condeno a Credora ao 

pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor da causa.Certificado o trânsito em julgado, 

JUNTE-SE cópia da presente manifestação nos autos principais. Depois, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 

14 de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144375 Nr: 2436-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Ávila, Jonas Coelho da Silva, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Paulo Rogerio de Oliveira, Vanessa 

Pelegrini, Rubiane Keli Massoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Leonardo Parente de Ávila, José Pupin 

Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:, 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 2436-63.2018.811.0051 - 144375Impugnação de 

CréditoSentença.Vistos etc..Decido.Assim, HOMOLOGO o ajuste 

celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, declarando habilitado o crédito na classe I – Trabalhista no 

montante de R$ 209.562,73.Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso 

as Partes ao pagamento de eventuais custas remanescentes. CONDENO 

os Devedores ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados no 

que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente manifestação nos autos 

principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144387 Nr: 2441-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Autos n° 2441-85.2018.811.0051 - 144387Impugnação de 

CréditoSentença.Vistos etc..Decido.Assim, HOMOLOGO o ajuste 

celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, declarando habilitado o crédito na classe I – Trabalhista no 

montante de R$ 204.441,12.Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso 

as Partes ao pagamento de eventuais custas remanescentes. CONDENO 

os Devedores ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados no 

que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente manifestação nos autos 

principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.Campo Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144339 Nr: 2415-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos n° 2415-87.2018.811.0051 - 144339Impugnação de 

CréditoSentença.Vistos etc..Decido.Assim, HOMOLOGO o ajuste 

celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, declarando habilitado o crédito na classe I – Trabalhista no 

montante de R$ 377.876,20.Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso 

as Partes ao pagamento de eventuais custas remanescentes. CONDENO 

os Devedores ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados no 

que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente manifestação nos autos 

principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117825 Nr: 58-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI LUIZ SUPTITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA COSTA SANTOS - 

OAB:SP-349.108, ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:55499, Mário César Crema - OAB:3873/MT, Marlon 

César Silva Moraes - OAB:5629/MT, NASSER RAJAB - OAB:111536

 Autos n° 58-71.2017.811.0051 - 117825

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Giovani Luiz Suptitz, devidamente qualificado, apresentou habilitação de 

crédito, em face de Transportadora Guanabara Ltda., pessoa jurídica 

igualmente qualificada, visando à inclusão do crédito na lista de credores 

na classe trabalhista.

Devidamente intimada, a Recuperanda quedou inerte.

Instado, o Administrador Judicial aduziu que com o encerramento da 

recuperação judicial, caberia ao Credor buscar a satisfação de se crédito 

pelas vias ordinárias.

É o relato. Fundamento.

À partida, destaca-se que diante da inexistência de preliminares ou 

questão de ordem a serem analisadas, passa-se ao julgamento do mérito.

– Do Mérito:

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Credor se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Sequer a alegação do Administrador Judicial de que o crédito mereceria a 

execução nas vias ordinárias impede a procedência do pedido de 

habilitação. Com efeito, ainda que não tenha merecido julgamento até o 

encerramento da recuperação judicial, o pedido de habilitação ocorreu no 

decorrer da referida ação.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Giovani Luiz Suptitz, na categoria correspondente em 

lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

CONDENO a Recuperanda ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados no que corresponder a 10 % do valor da 

causa.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 2442-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Pelo exposto, JULGO procedente o pedido inicial para determinar a 

exclusão do crédito da Credora impugnante da lista de 

credores.CONDENO os Recuperados ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais, desde logo arbitrados no que corresponder a 

10 % do valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, 

JUNTE-SE cópia da presente manifestação nos autos principais. Depois, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 

04 de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1018 Nr: 11-98.1997.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ary Tozzo, Olívia Izotton Tozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO BARCO, IRENE 

BITENCOURT BARCO, Maria Angélica Correa Blaite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isandir Oliveira de Rezende - 

OAB:3.653/MT, Isandir Oliveira de Rezende - OAB:3653-MT, 

Leonardo Bruno Veira de Figueiredo - OAB:8617, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 

de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23076 Nr: 1050-47.2008.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemir Tonello, Rosângela Tonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira do Lago, Iraci Carvalho do 

Lago, Itamar de Mello Loi, Elizabete Cortez Loi, Salvador Leandro do 

Nascimento, Gerailta Feliciano Nascimento, Bogun de Lara Pinto (falecido), 

Ahirton de Lara Pinto (falecido), Filomena Gonzaga de Lara, Artenes de 

Lara Pinto, Sebastião de Lara Pinto, Ahir de Lara Pinto (falecida), 

Agropecuária Grão Mogol S/A, Terezinha de Lara da Silva, Zilza de Lara 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evangelista Vieira da Silva - 

OAB:12273/DF, Fernando Vieira Sertão - OAB:26675/DF, Manoel 

Mascarenhas da Silva - OAB:13.477/ DF, Pablo Cortez Loi - 

OAB:11152/MT

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução, 

para reconhecer a incidência de juros moratórios aos honorários 

sucumbenciais e custas processuais.Por consequência, HOMOLOGO os 

novos cálculos dos Exequentes (p. 1.699/1.704 e p. 1.715/1.716.Assim, 

EXPEÇA-SE o necessário para que se efetue a transferência dos totais 

depositados à p. 1.686/1.689 em favor dos Exequentes.Após, INTIMEM-SE 

os Exequentes para que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos os 

cálculos de eventual valor remanescente, requerendo o que de direito, sob 

pena de suspensão do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76923 Nr: 1882-07.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Correa de Melo, Loreni Almieda Xavier, Ari 

Seno Hoffmann, Wilson Alberto Sobjak, Anselmo Pellegrini, Aniceto A. de 

Araujo, Célia Aparecida França, Derzina Oliveira de Paula, Ivanor Motter, 

Clébio Maki, Carlinho Balbino da Silva, Inês Maria Motter, Jefferson Kollin, 

Juventino Fernandes Salvador de Moraes, Marizetti Leite, Odilo Librelotto, 

Juvelino Koalben, Manoel Messias Aguiar, Sergio Tadeu Verus, Valdomiro 

José Weitmann, Lauro Soboleski, Nilto Fortunato Pereira, Pedrocilio Oliveira 

Evanelista, Raul Kolbem, Roberto Roseghini, Solange Conceição de Paula e 

Silva Campos, Sergio Luis Sobjak, Sabino Mariano da Silva, Valdir Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, 

Joaquim Guia de Magalhães, Lucia Josefa de Magalhães

Lucia Josefa de Magalhães, Jurandir Guia de Magalhães, Jorge Avelino 

Holtz Scherer, Afonso Bender Hultz, JOSÉ ADILAR PEREIRA COSTA, 

Mauricio Alibio da Costa, João Gaspar Pereira Paim, João Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edelsio Souza Lelis - 

OAB:MT/15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110-MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT

 Autos n° 1882-07.2013.811.0051 - 76923

Embargos de terceiro

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação das Partes acerca da existência de acordo 

(p. 359), INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 dias, 

manifestem-se nos autos quanto a finalização das tratativas, requerendo 

a homologação do acordo, ou, em sendo o caso, quanto a continuidade do 

feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79488 Nr: 4265-55.2013.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 4265-55.2013.811.0051 – 79488

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão o Executado, o Acórdão de p. 104/112 fixou, como forma de 

liquidação de sentença, a liquidação por arbitramento.

Dessa forma, percebe-se equívoco na decisão de p. 166, quando então 

havia determinado a liquidação de sentença por artigos.

 Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites da Exequente durante o 

período que se pretende a atualização salarial.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84542 Nr: 3655-53.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosidalma Moreira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert, 

VANDERLI NUNES, Gesiel Barrios Beltrão, Mauri Rogelin, Andrea Cristina 

de Medeiros Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n°. 3655-53.2014.811.0051 - 84542

Indenizatória

 Despacho.

Vistos etc.

A consulta junto ao Sistema Siel e Infojud já foi realizada anteriormente, 

não se conseguindo, mesmo assim, a citação dos Requeridos Mauri 

Rogelin e Vanderlei Nunes.

 Assim, DETERMINO a citação dos Requeridos Mauri Rogelin e Vanderlei 

Nunes por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador dos citados Requeridos.

Após, INTIME-SE a Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 2085-71.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCOX, Wagnel Xavier, Maria Julia Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlei da Silva Moreira, Ricardo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846

 Autos n° 2085-71.2010.811.0051 - 31971

Indenizatória
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Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.

FIXO como pontos controvertidos: a) o exercício, pelo falecido, de trabalho 

remunerado à época dos fatos; b) a existência de dano moral indenizável; 

c) a responsabilidade civil dos Requeridos.

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC.

Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 19 de maio de 2020, às 

14:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente a 

Requerida, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88736 Nr: 411-82.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whender Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Autos n° 411-82.2015.811.0051 - 88736

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Tratando-se de liquidação por arbitramentos, a observar o rito comum 

ordinário, na forma do art. 511 do NCPC, impõe-se a realização de prova 

documental.

Como controvertidos, e merecedores de elucidação, indico os seguintes 

pontos: a) o período em que a Parte Exequente laborou; b) a remuneração 

percebida pela Parte exequente no período; c) o percentual da defasagem 

supostamente sofrida; d) o montante da indenização devida.

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos os documentos necessários à elucidação dos pontos 

controvertidos, sob pena de presunção de veracidade das informações 

fornecidas pela Parte exequente.

Apresentados os documentos, INTIMEM-SE os Exequentes para o que de 

direito.

 Após, CONCLUSOS para nomeação de perito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95058 Nr: 2374-28.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Clemente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Autos n° 2374-28.2015.811.0051 - 95058

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Parte embargante.

Realmente, o acórdão do Tribunal de Justiça determinou a liquidação da 

sentença por arbitramento.

 Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

No mesmo prazo, DEVERÃO as Partes apresentar os quesitos que 

entenderem pertinentes.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34152 Nr: 693-62.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 693-62.2011.811.0051 – 34152.

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Com razão o Exequente, o STF, no julgamento do Tema 96 com 

repercussão geral, decidiu pela aplicação dos juros moratórios no período 

compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição do 

RPV ou do precatório.

Assim, por força do disposto no art. 927, III, do CPC, de rigor a aplicação 

dos juros moratórios no aludido período, conforme cálculos apresentados 

pelo Exequente.

Isso posto, HOMOLOGO os cálculos de p. 136.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 
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de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72981 Nr: 1969-94.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Maria Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1969-94.2012.811.0051 – 72981

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância da Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos apresentados na 

p. 160 e, em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85217 Nr: 3870-29.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Paulo Barbosa, Inaiara Rodrigues 

Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Autos n° 3870-29.2014.811.0051 – 85217.

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que o Exequente é beneficiário da gratuidade de justiça, 

DEFIRO o pedido de p. 482/484.

Para tanto, REMETAM-SE os autos à contadoria judicial para que efetue a 

aferição do débito nos termos propostos pelo Exequente.

Após, INTIME-SE o Executado para que se manifeste quanto aos cálculos 

apresentados.

Com a resposta, VOLTEM-ME conclusos para, em sendo o caso, 

homologação dos novos cálculos apresentados.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 333-25.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Di Rezende Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carlos Hernandez, Oliveira Melo 

Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DI REZENDE BERNARDES 

- OAB:18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Di Rezende 

Bernardes - OAB:18.396/GO, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Autos n° 333-25.2014.811.0051 - 79964

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Diante das reiteradas tentativas frustradas de se encontrar bens 

penhoráveis dos Executados, o caso é o de se decretar a 

indisponibilidade de tantos bens dos Executados quantos forem 

necessários ao pagamento da obrigação.

DECRETO, pois, a indisponibilidade dos bens das Devedoras.

PROMOVA-SE a inscrição da restrição pelo Sistema RENAJUD.

 OFICIE-SE ao Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca, 

determinando-lhes o bloqueio da matrícula dos imóveis eventualmente 

pertencentes às Executadas.

Tais entidades deverão encaminhar relação discriminada dos bens e 

direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.

 Com a resposta, INTIME-SE o Exequente para o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78287 Nr: 3152-66.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Cruz da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3152-66.2013.811.0051 - 78287

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75141 Nr: 131-82.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Antônio Caramori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - 

Prefeito Municipal, Adilson Barbieri, Rogerio Donato de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cubitza - 

OAB:10.742-O/MT, Nello Augusto dos Santos Nocchi - OAB:OAB/MT 

14.913-B, Nery dos Santos de Assis - OAB:15.015-B, Rodrigo 

Silveira - OAB:OAB-MT 10.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Por consequência, JULGO improcedente a pretensão indenizatória do 

Requerente.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 

10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o 

trânsito em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos em 

apenso. Após, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 
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de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1778 Nr: 889-52.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira do Lago, Iraci Carvalho do Lago, 

Itamar de Mello Loi, Elizabete Cortez Loi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bogun de Lara Pinto (falecido), Algemir Tonello, 

Rosângela Tonello, Egmar Strohschein, Francisco de Carvalho, Carlos 

Alberto de Carvalho, Elenir Cecilia Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Fernando Vieira Sertão - OAB:26675/DF, Pablo Cortez 

Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/A, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 Isso posto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante, para reconhecer a existência de omissão na sentença 

embargada quando na fixação dos honorários sucumbenciais, que deverá 

ser assim acrescida:“Por consequência, CONDENO os Exequentes, ao 

pagamento das custas finais e honorários sucumbenciais, arbitrados de 

forma equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, no valor de R$ 

10.000,00.”Por fim, CUMPRA-SE a sentença de p. 2.799/2.802.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 

de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5258 Nr: 1174-40.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Sementes Mariana Indústria 

e Comércio, Marco Antonio Esteves da Rocha - Espólio, Júlia Skaf dos 

Santos Rocha, Maria Skaf Esteves da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391/MT, Geraldo Jasinski Junior - OAB:27304, Laerdio Pavesi 

Esteves - OAB:15345, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12856, Meriane 

da Graça Sander - OAB:18.765C

 Autos n° 1174-40.2002.811.0051 - 5258

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos doa art. 796 do CPC, o espólio responderá pelas dívidas do 

falecido até que ocorra a partilha, quando então a obrigação é transferida 

aos herdeiros:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a 

partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e 

na proporção da parte que lhe coube.

Tendo em vista o encerramento da partilha do espólio do falecido Marco 

Antônio Esteves da Rocha, de rigor o redirecionamento da presente 

execução aos sucessores do espólio.

Isso posto, DETERMINO a inclusão das sucessoras Julia Skaf dos Santos 

e Mariana Sakf Esteves da Rocha no polo passivo da presente execução.

Por consequência, CITEM-SE as sucessoras no endereço apontado na p. 

2.354/v, inclusive para que se manifestem quanto à avaliação dos bens 

penhorados.

Após, VOLTEM-ME conclusos para análise da impugnação à avaliação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6219 Nr: 565-23.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister - 

OAB:7328/B

 Autos nº 565-23.2003.811.0051 – 6219

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo Sr. Oficial de Justiça (p. 265), 

no sentido de restar impossibilitada a penhora em decorrência do imóvel 

estar fechado, nos termos do art. 846 do NCPC, DEFIRO a ordem de 

arrombamento, devendo, para tanto, ser cumprida por dois oficiais de 

justiça.

Por consequência, EXPEÇA-SE novo mandado de penhora e avaliação do 

bem indicado. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar o bem penhorado e 

apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, 

parágrafo único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora deverá ser intimada preferencialmente 

quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim 

se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na pessoa de seu 

Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, pelo correio (art. 

841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Não sendo possível a penhora, INTIME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, relacione bens penhoráveis do Devedor, sob pena 

de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93731 Nr: 1941-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Adalto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 1941-24.2015.811.0051 - 93731

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia à Embargante, a emissão de certidão de crédito para 

habilitação no processo de recuperação judicial já foi determinada, de jeito 

que não há que se falar que a decisão foi omissa.

No mais, a extinção do feito pela novação ainda não é pertinente, 

notadamente porque ainda não houve a habilitação do referido crédito.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer omissão da decisão 

recorrida e, por consequência, não conheço os declaratórios opostos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98839 Nr: 3686-39.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MARQUES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 
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OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Autos n° 3686-39.2015.811.0051 - 98839

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Uma vez que o crédito da Exequente se encontra habilitado autos da Ação 

Civil Pública 0800224-44.2013.801.0001, impõe-se o sobrestamento do 

feito até a liquidação da condenação ou ulterior manifestação das Partes.

Isto posto, DETERMINO a suspensão do presente feito até o efetivo 

pagamento da obrigação ou ulterior manifestação das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135947 Nr: 8729-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Barbosa Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital da Silva Barbosa, Roza Monica da Silva 

Granza, Almendes Ruas da Silva, Adelice Barbosa da Silva, Rozangela 

Maria Barboza Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BELLANDI - 

OAB:25271/O

 Autos n° 8729-83.2017.811.0051 - 135947

Prestação de Contas

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 22 de junho de 2020, às 15:00 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

RECOMENDA-SE, por fim, que a Serventia do Juízo proceda, junto ao 

Sistema Apolo, ao cadastramento dos Causídicos das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144398 Nr: 2444-40.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cáceres Mineração Ltda-CAMIL, Emal Empresa de 

Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Autos nº. 2444-40.2018.811.0051 - 144398

Habilitação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

Uma vez que montante a ser habilitado, evidentemente se em sua 

totalidade ou parcial – descontando os valores transacionados nos autos 

da execução nº. 1007135-47.2017.8.11.0041, depende do julgamento do 

recurso de agravo de instrumento tombado sob nº . 

1016653-19.2019.8.11.0000, impõe-se o sobrestamento do feito até a 

decisão da Instância Superior.

Assim, DETERMINO o sobrestamento do feito, encaminhando-se os autos 

ao arquivo provisório, até o julgamento do Agravo de Instrumento acima 

citado ou, até ulterior manifestação das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24641 Nr: 2601-62.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esteve S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Agrosafras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 Autos n° 2601-62.2008.811.0051 - 24641

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo já decorrido o prazo de dilação pleiteado, INTIME-SE o Exequente 

para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos cópia da matrícula do 

imóvel penhorado, já com a anotação da penhora, conforme determinando 

da decisão anterior.

Feito isso, VOLTEM-ME conclusos para análise do pedido de alienação 

judicial do referido imóvel.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124772 Nr: 3247-57.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Borges Pacheco, Hindianara Luana Rodrigues 

Leite Pcheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Roberto Buzeti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Autos n° 3247-57.2017.811.0051 - 124772 (...) Decido. Isso posto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente para 

CONDENAR Requerido ao pagamento de R$ 75.000,00 a título de 

compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da 

presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. 

CONDENO, ainda, o Requerido à compensação dos danos materiais, 

referentes às despesas médicas e demais gastos com tratamento, 

causados ao Requerente, totalizando R$ 30.064,25, os valores deverão 

ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir do 

efetivo desembolso. CONDENO o Requerido, também, ao pagamento 

mensal dos valores dispendidos a título de remuneração de cuidadora e 

educador físico, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a 

partir da presente sentença até que se comprove a reabilitação ou a falta 

do Requerente. Tal valor deverá ser atualizado anualmente pela tabela 

INPC. CONDENO a parte ré, também, a constituir capital para assegurar o 

pagamento da remuneração mensal da cuidadora e do educador físico 

(art. 533 do CPC), considerando, apenas para a finalidade do cálculo, a 

idade média de 72 (setenta e dois) anos. JULGO improcedente, por outro 

lado, o pedido de compensação a título de danos estéticos. Nos termos do 
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art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder 

a 10% do valor atualizado da condenação. Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 21 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126653 Nr: 4151-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Afonso Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4151-77.2017.811.0051 - 126653

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 75.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 1924-51.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, Alaide de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Portes Rocha - 

OAB:153.5756/MG, SARA AFONSO CORREIA BESSA - OAB:42478

 Autos n° 1924-51.2016.811.0051 - 108286

 Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado do falecido instituidor, bem como a condição de 

dependência econômica da Requerente.

MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de abril 

de 2020, às 18:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131452 Nr: 6521-29.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6521-29.2017.811.0051 - 131452

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Exequente, em relação aos cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos de p. 138.

Em razão do valor da execução principal ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 7.746,26 valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 7.746,26.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111810 Nr: 3266-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3266-97.2016.811.0051 - 111810

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Exequente, em relação aos cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos de p. 215/216.

Em razão do valor da execução principal ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 7.628,98, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 
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valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 7.628,98.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141172 Nr: 915-83.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Carvalho Bertogna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício anteriormente concedido, em 

01 de outubro de 2017.As prestações em atraso deverão ser pagas de 

uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 5 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141761 Nr: 1165-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rosa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1165-19.2018.811.0051 - 141761

 Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado do falecido instituidor, bem como a condição de 

dependência econômica da Requerente.

MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de abril 

de 2020, às 18:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77978 Nr: 2863-36.2013.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Diogenes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mazurkevitz, Antônio Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais, trinta e oito centavos) , 

a qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls.83/84. Este valor 

deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais, quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

148,98 (cento e quarenta e oito reais, noventa e oito centavos) para fins 

de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 2224-13.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Casola & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Decido.INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela.CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 
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das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97136 Nr: 3067-12.2015.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Armazéns Gerais Marabá Ltda, Marabá Agroindustrial e Nutrição Animal 

Ltda, Jpupin Indústria de Óleos Ltda, Jpupin Reflorestamento Ltda, Banco 

Santander Brasil S/A, Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

Cotton Brasil Agricultura Ltda, Marabá Construções Ltda, Banco Original 

S/A, Vieira de Souza Advogados Associados, Tiago Vieira de Souza 

Dorilêo, Banco Pine S/A, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Du Pont do 

Brasil S/A, Dow Agrosciences Industrial Ltda, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda, Bayer S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Indusval S/A, 

Banco do Brasil S/A, Banco Abc Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Banco 

Pan S/A, Iharabras S/A Indústrias Químicas, Banco BBM S/A, Dow 

Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., Luxembourg Brasil 

Comércio de Produtos Químicos Ltda., Petrobrás Distribuidora S/A, Banco 

Bradesco S/A, VIAÇÃO XAVANTE LTDA, Cooperativa dos Cotonicultores 

de Campo Verde, Banco John Deere S/A, Monsanto do Brasil Ltda, 

Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Du Pont do Brasil S/A, Equagil 

Equipamentos Agrícolas Ltda, Agricase Equipamentos Agrícolas Ltda, 

Prestes & Prestes Ltda ME, Produquímica Indústria e Comércio S.A., KPMG 

Corporate Finance Ltda, Metropolitan Life Insurance Company, Cooperativa 

Central de Pesquisa Agrícola - COOCENTRAL, Fuchs Lubrificantes do 

Brasil S/A, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, Ancelmo 

Nunes Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Alcides Luiz Ferreira - OAB:5447/MT, Alexandre 

Nelson Ferraz - OAB:30890-B/PR, ANA CAROLINA PEREIRA 

VASCONCELOS - OAB:10729, Andrea Teixeira Pinho Ribeiro - 

OAB:OAB/SP 200.577, Andréia Irna Schneider Marx - OAB:6.131-MT, 

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, 

BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - OAB:273773, Bruno Delgado Chiaradia 

- OAB:177.650/SP, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - OAB:98473, 

Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, CLAUDIA MOURA SALOMÃO - OAB:252783, CLAUDIA 

REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:12002/MT, Daniel Viana de 

Melo - OAB:309229/SP, Domício dos Santos Neto - OAB:113.590/SP, 

Edson José Caalbor Alves - OAB:86.705/SP, ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818, Enimar Pizzatto - OAB:15818/PR, Eric Cerante Pestre - 

OAB:103.840/SP, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Fabiana Neubern Basile Gomes de Godoy - 

OAB:342.680/SP, Fabrício Rocha - OAB:206.338, Fernando Bilotti 

Ferreira - OAB:274.031/SP, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, Gabriel Felício Giacomini Rocco - 

OAB:246.281/SP, HERIBELTON ALVES - OAB:109308, James 

Leonardo Parente de Ávila - OAB:5367/MT, JÉSSICA HELLEN 

OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706, Kedma Moraes 

Watanabe - OAB:256.534/SP, Leonardo Luiz Travano - 

OAB:173.965/SP, Luiz Carlos Malheiros França - OAB:163.989/RJ, 

Luiz Cláudio da Costa - OAB:18.194 - GO, Marco André Honda 

Flores - OAB:9708-A, MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:17066, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:285739, Maria 

Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, Mauro Caramico - 

OAB:111110/SP, Max Sivero Mantesso - OAB:OAB/SP-200.889, 

MILENA GROSSI DOS SANTOS - OAB:292635, Octavio Teixeira 

Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:7074/MT, Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823-B/MT, Pedro 

Marinho Nunes - OAB:342.373-A/SP, Rachel Ferreira Araújo 

Tucunduva - OAB:66.355/SP, Ricardo de Abreu Bianchi - 

OAB:345.150, Ricardo Penachin Netto - OAB:31.405/SP, Ricardo 

Tepedino - OAB:286.277-A/SP, Rodrigo Ramos de Freitas Silva - 

OAB:28.339 - GO, Rodrigo Uchôa Fagundes Ferraz de Carmargo - 

OAB:139.002, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT, Rubiane Keli 

Massoni - OAB:12419, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10059, Wellington Júnior 

Oliveira Silva - OAB:2545--O/MT, William Carmona Maya - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO dos credores a fim de que manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto ao pedido de redesignação da assembléia geral de credores 

formulado pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138460 Nr: 10027-13.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Vianna Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99426 Nr: 3886-46.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 

Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE MÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30311 Nr: 6-35.1994.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bogun de Lara Pinto (falecido), Ahirton de Lara Pinto 

(falecido), Filomena Gonzaga de Lara, Artenes de Lara Pinto, Terezinha de 

Lara Pinto, Ahir de Lara Pinto (falecida), Algemir Tonello, Sebastião de 

Lara Pinto, Itamar de Mello Loi, Elizabete Cortez Loi, Zilza de Lara Pinto, 

Elpídio de Lima Jucá, Vera Lúcia Siqueira Jucá, José Alberto de Souza 

Sobrinho, Raimar Abílio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egmar Strohschein, Sebastião Pereira do Lago, 

Iraci Carvalho do Lago, Salvador Leandro do Nascimento, Gerailta 

Feliciano Nascimento, Elenir Cecilia Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleida Andréa Kurschner - 

OAB:5.274/MT, Luiz Carlos Alves do Amaral - OAB:4740/MT, Moacir 

de Araujo - OAB:3238/MT, Neida Belão de Magalhães - OAB:, Pablo 

Cortez Loi - OAB:11152/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT, 

RAIMAR ABILIO BOTTEGA - OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vieira Sertão - 

OAB:26675/DF, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT, Sérgio Ariano 

Sodré - OAB:3952/MT, Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3571/MT
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 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução, 

para reconhecer a incidência de juros moratórios aos honorários 

sucumbenciais e custas processuais.Por consequência, HOMOLOGO os 

novos cálculos dos Exequentes (p. 3874 e p. 3.884/v).Assim, EXPEÇA-SE 

o necessário para que se efetue a transferência dos totais depositados à 

p. 3.910/3.911 em favor dos Exequentes.Após, INTIMEM-SE os 

Exequentes para que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos os 

cálculos de eventual valor remanescente, requerendo o que de direito, sob 

pena de suspensão do feito.Quanto à imissão na posse, NOMEIO, como 

Perito do Juízo, o Sr. Venícius Rodrigo Kunzler, VRK Consultoria (...) 

.INTIME-SE o Sr. Perito para que, em aceitando o encargo, apresente 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, 

INTIMEM-SE as Partes para que, querendo, em 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e se manifestem sobre o valor dos honorários 

periciais.Não havendo impugnação ao valor, INTIME-SE o Exequente para 

que promova o depósito integral dos honorários periciais no prazo de 15 

(quinze) dias.Efetuado o depósito, INTIMEM-SE as Partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas propostas de constituição dos 

quinhões.Esgotado o prazo, INTIME-SE o Perito para que, por laudo, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, apresente sugestão de divisão do imóvel (...) 

.O Perito deverá informar o Juízo, com prazo mínimo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, a data da realização do exame. Depois, a Secretaria deverá 

intimar as Partes acerca da data indicada pelo Perito independentemente 

de manifestação judicial posterior. Por fim, apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a partilha sugerida pelo Sr. Perito.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 

de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141549 Nr: 1060-42.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transparaná Comércio e Transportes Rodoviários Ltda 

ME, Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Sergio Yoshikazu Miyamoto Novarrete - OAB:26.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Autos n° 1060-42.2018.811.0051 - 141549

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, antes mesmo da interposição destes 

embargos, já tramitava ação revisional (6178-67.2016.811.0051, Código 

117626), a fim de recompor o valor da dívida executada na execução 

apensa. Nessa ação revisional, já se prolatou sentença em que se 

acolheu só parcialmente o pedido do aqui Embargante. Contra tal 

sentença, as Partes interpuseram recurso, ainda por ser julgado.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem quanto à pertinência 

do sobrestamento do feito, até que se decida o recurso de apelação 

interposto contra a sentença da ação revisional, certamente a vincular o 

resultado destes embargos.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98534 Nr: 3594-61.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Robson de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626/MT

 Autos nº 3594-61.2015.811.0051 - 98534

Execução

Despacho.

Vistos etc.

A capacidade postulatória é considerada como pressuposto processual, 

cujo desatendimento deve ser reconhecido de ofício pelo Juiz por se tratar 

de questão de ordem pública, e se consubstancia na obrigatoriedade da 

parte em ser representada em juízo por advogado devidamente 

constituído.

Tal obrigatoriedade tem lastro no art. 103, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

É cediço que a parte será representada em juízo por seu advogado, que 

deverá demonstrar nos autos instrumento procuratório que o habilite.

A ausência de tal instrumento, ou o defeito em sua confecção e validade, 

é óbice intransponível para o correto andamento do feito, impedindo que o 

Magistrado julgue o mérito da demanda.

Porém, sendo vício sanável, é necessária a concessão e prazo razoável à 

Parte para que corrija o vício de representação processual encontrado.

Assim, nos termos do art. 76, do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE 

o Executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos o 

competente instrumento procuratório, outorgado aos Causídicos 

subscritores da impugnação à penhora, sob pena de não conhecimento da 

defesa.

Depois, CONCLUSOS.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114768 Nr: 4582-48.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda, Maria 

Francisca Rasqueri Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. Comércio de Cereais e Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 4582-48.2016.811.0051 - 114768

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial na qual, por meio de acordo, 

se conseguiu a satisfação integral do débito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas e honorários, conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 03 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79634 Nr: 127-11.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Gomes Soares, Almira da Silva Assis Sousa, 

Carmen Cecília Schmidt, Antonio Cardoso de Paulo, Andre Pereira Lima 

Neto, Clarice Cardoso Lima Papa, Dionizia Ferreira da Silva, Elaine Marques 

Nascimento, David Saraiva, Denivaldo Rodrigues da Silva, Cleomar Porto 

Messias da Silva, Daiany Souza Ventura Porto, Edileuza Auxiliadora Silva, 

Edvaldo Gabriel, Enes de França Barbosa, Geovano de França Barbosa, 
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Félix Ferreira da Silva, Hermínia Graziela Mateus Terra, Ilza Barboza dos 

Santos Marinho, Francilene Bezerra da Paz, Falmo Ianez Gonçalves 

Nunes, Eliel dos Santos, Elizangela Dias Rocha, Emanuelle Lemes de 

Figueiredo, Enos Martins de França, Francisca Mateus Ventura Souza, 

Gilberto Messias da Silva, Iraci Gonçalves Nunes, Jaciani Schmedike, Jean 

Carlos da Silva, Maria Lúcia Souza França, Paulo Augusto da Silva, José 

Lúcio Terra de Oliveira, Rute Marques Presa, Julio Pereira de Souza, 

Robson Roling, Lorival Leandro Alves, Maria Aparecida de Lima, Orenides 

dos Santos, Pedro Simplício dos Santos, Sidelvan Aires Martinel, Valdim 

Augusto da Silva, Lindinalva Ferreira da Silva, Rosimeire Murada da Luz, 

José da Conceição Cardoso, Rosana Bernardo Nogueira, Luiza Silverio 

Lima, Rafaela Pereira da Silva de Mattos Lima, Jhonys Aaugusto Silva, 

João Luiz Souza dos Santos, Josemar Rocha da Silva, Luzinaria Ferreira 

de Souza, Marcos Rodler, Maria Aparecida de Almeida Rodler, Maria 

Madalena Gonçalves, Mauro Sergio Rodrigues Leonis, Mayra Almeida 

Magalhães, Narcilio Vieira da Silva, Sidnei Hendges, Suelen Souza 

Ventura, Sueli Ribeiro Maximiliano, Vagner Antonio da Costa, Volnei Presa, 

Valéria Martins de França, Vitória Ubinski Sierota, Welen Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multiclick Brasil Publicidade Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 485, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a nulidade do 

negócio jurídico firmado pelas Partes.Consequentemente, CONDENO a 

Requerida à restituição dos valores dispendidos individualmente por cada 

Requerente, corrigidos, pelo INPC, a partir do pagamento e acrescidos de 

juros moratórios a partir da citação.INDEFIRO, por outro lado, o pedido de 

condenação em razão de eventuais danos morais.CONDENO a Requerida 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do proveito econômico dos Requerentes, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

03 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13705 Nr: 3170-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Regina Gomes Di Loreto, Álvaro Garms Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Floriano Garms

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16.001-B, YURI 

ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Vinícius Isidio 

Teodoro Dias - OAB:SP 334.705

 Autos n° 3170-68.2005.811.0051 – 13705

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente, para que indique bens disponíveis do Executado, 

em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, 

III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13708 Nr: 3165-46.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Floriano Garms

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, FLÁVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - 

OAB:7328, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16.001-B, Yuri Zarjitsky 

de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genésio Corrêa de Moraes 

Filho - OAB:OAB 69.539-SP, Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias - 

OAB:SP 334.705

 Autos n° 3165-46.2005.811.0051 – 13708

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente, em nome de seu novo Procurador (p. 419), para 

que cumpra a determinação da decisão de p. 413.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32040 Nr: 2154-06.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria de Andrade Cardoso, Reinaldo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, EXPEÇAM-SE os mandados para a averbação e inscrição 

necessárias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 2828-81.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Luis Grasel, Peri de Araujo Castro, Analuiza Skaf 

dos Santos Rocha, Lalita de Araújo Castro, Sander, Esteves e Jasinski 

Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gustavo A.Rondon - 

OAB:MT 9.159, Francisco Egidio Campos Castro - OAB:10988/MT, 

Galiana Campos Castro - OAB:8858/ MT, Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, Willian José de Araújo - OAB:3928/MT

 Autos n° 2828-81.2010.811.0051 - 32711

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Executado efetuou o 

depósito do total devido.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111205 Nr: 3005-35.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Isso posto, nos termos do art. 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO extinta a presente ação, sem resolução de mérito.CONDENO o 

Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais 

desde já arbitrados em 10% do valor da causa.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 04 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97704 Nr: 3299-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Reis de Andrade Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modine Brasil Comercial EIRELI ME (Dona Dona 

Fashion), Pagseguro Internet Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O, Eduardo Chalfin - OAB:20332A-MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO totalmente 

improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, dando à lide resolução de 

mérito.Na forma do art. 85, § 2º do NCPC, CONDENO a Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios do Procurador das 

Requeridas, desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do valor 

atualizado da causa, observados, em especial, a baixa complexidade da 

causa.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do Procurador que atuou na defesa da Requerida Modine 

Brasil, no valor de R$ 7.760,98 nos termos do item 2.1 da Tabela IX da 

Resolução 96/2007 da OAB/MT.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório por 30 (trinta) dias, eventual 

manifestação por parte da interessada. Em não havendo pedido de 

execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 04 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142001 Nr: 1269-11.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 .Dessa forma, tem-se por improcedente a pretensão da 

Requerente.Decido.Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, dando à 

lide, resolução de mérito.Na forma do art. 85, § 2º do NCPC, CONDENO a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor da causa, mas de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as 

baixas anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 6844-97.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Faustino Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelly Fernanda Melchert - 

OAB:18610, Rômulo de Araújo Filho - OAB:19.704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6844-97.2018.811.0051 – 155927

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos apresentados na 

p. 27/28 e, em consequência, determino seja expedido ofício requisitório 

de pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127068 Nr: 4323-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Maria Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4323-19.2017.811.0051 - 127068

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Conforme determinado na decisão de p. 273, o Juízo homologou os 

cálculos apresentados pela Exequente, desconsiderando os cálculos 

apresentados pelo Executado.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de p. 291/293.

Por consequência, INTIME-SE o Executado para que proceda a correção 
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da RMI do benefício concedido, nos termos dos cálculos apresentados 

pela Exequente e já devidamente homologados pelo Juízo, sob pena de se 

iniciarem as medidas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133266 Nr: 7524-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Marcelo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro TV S.A (Embratel TVSAT 

Telecomunicações SA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Sem prejuízo, CONDENO 

o Requerente ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da 

justiça, desde já arbitrada no que corresponder a 2% da vantagem 

econômica obtida.Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, tratando-se de 

causa de pequeno valor, CONDENO a Requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no 

que corresponder a 15% da condenação, observando-se, em especial, a 

baixa complexidade da causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE 

ao SPC, solicitando a exclusão definitiva da inscrição do nome da 

Requerente, promovida pela Requerida em razão do aludido contrato.No 

mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

eventual manifestação por parte do interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103575 Nr: 585-57.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Henrique Rodrigues Lobo, Elizete Bartolina 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890, MICHELLY FERNANDA MELCHERT - 

OAB:18.610, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - OAB:19704/O, TAINÃ DE 

CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 585-57.2016.811.0051 - 103575

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95932 Nr: 2704-25.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Novais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON NOVAIS DE OLIVEIRA, Cpf: 

65138970178, Rg: 963.926, Filiação: Jacy Maria de Novais. e Litercílio 

Viana de Oliveira, data de nascimento: 12/02/1974, brasileiro(a), natural de 

Cotegipe-BA, convivente, operador de máquinas. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA, ACERCA DA PENHORA "ON 

LINE" REALIZADA,

Resumo da Inicial: A PARTE AUTORA AJUIZOU AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL EM FACE DA PARTE EXECUTADA alegando, em síntese, ser 

credora do valor de R$ 7.463,25.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91396 Nr: 1161-84.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gersina Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1161-84.2015.811.0051 – 91396.

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se a procedência dos pedidos da 

Exequente quanto a existência de valores ainda não pagos pelo 

Executado.

Para tanto, observa-se que o pedido inicial do cumprimento de sentença 

somente alcançou os valores atrasados até agosto de novembro de 2015.

No entanto, a implementação do benefício se deu somente em 16 de 

fevereiro de 2016.

Dessa forma, verifica-se a existência de valores ainda a receber, 

correspondentes ao período de dezembro de 2015 a 15 de fevereiro de 

2016, conforme apontado pela Exequente.

Além disso, por se tratar de execução complementar, ocorrido por atraso 

na implementação do benefício, configura-se como execução 

independente dos valores já recebidos por precatória, autorizando o seu 

recebimento por meio de requisição de pequeno valor.

Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados na p. 143 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110384 Nr: 2587-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Martins dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2587-97.2016.811.0051 - 110384

Cumprimento de sentença
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Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 114/115.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109802 Nr: 2322-95.2016.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA DOS REIS ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones Zanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2322-95.2016.811.0051 - 109802 (...) Dessa forma, o presente 

inventário poderá alcançar o seu término sem se delongar em questões de 

altas indagações, ficando os bens de difícil liquidação, como as cotas 

sociais da imobiliária, como objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 669, 

III, do NCPC:“Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:III - litigiosos, 

assim como os de liquidação difícil ou morosa;”Para tanto, a fim de conferir 

celeridade ao feito, DETERMINO a instalação do incidente de apuração de 

haveres relativos às cotas sociais deixadas pelo falecido na sociedade 

limitada Transportadora Guará Ltda. – ME., descrita nas primeiras 

declarações.Para tanto, NOMEIO como perito contábil a empresa SOLIDEZ 

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ 07.778.516/0001-00, 

representada por Luis Artur Zimmermann Antônio, com endereço na Rua 

João Pessoa, 1.300, Sala 1, Bairro Campo Real II, neste Município.FIXO os 

honorários em R$ 2.500,00 a ser suportados pelo Estado de Mato 

Grosso-MT.INTIME-SE a Inventariante, bem como os demais herdeiros, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, digam sobre a nomeação e 

indiquem seus assistentes técnicos (art. 465, § 1º, do NCPC).Não havendo 

impugnação ao Perito, INTIME-SE o Sr. Perito para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, apresente o laudo pericial. Do contrário, havendo 

impugnação quanto ao Perito, DEVOLVAM-ME conclusos os autos.Por fim, 

EXPEÇA-SE o mandado de avaliação dos bens da herança, INTIMANDO-SE 

as partes para que se manifestem sobre o laudo no prazo de 10 (dez) 

dias.Concordes as Partes, INTIME-SE a Inventariante, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que apresente a Guia de Informação e Apuração 

do ITCD, com comprovante de pagamento do referido imposto.Em seguida, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público e ao Curador Especial, para 

que aponham seu parecer, inclusive quanto ao valor atribuído aos bens da 

herança, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 5 de março de 2020.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116777 Nr: 5696-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sabino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO SABINO DA CRUZ, Cpf: 

01874751803, Filiação: Eliza Nogueira da Cruz e Roque Sabino Neto, data 

de nascimento: 17/03/1954, brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, 

casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de PEDRO SABINO DA CRUZ, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de A parte autora ajuizou 

execução fiscal em face do executado, já qualificado, alegando ser 

credora do valor de R$ 4.833,51., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6177/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2000

 - Valor Total: R$ 4.833,51 - Valor Atualizado: R$ 4.833,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87212 Nr: 4735-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nides Correa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIDES CORREA DE OLIVEIRA, Cpf: 

71643192191, Rg: 606338, Filiação: Carolina Correa de Oliveira e 

Anaurelino Cantos de Oliveira, data de nascimento: 30/07/1971, 

brasileiro(a), natural de Ponta Pora-MS, solteiro(a), autonoma. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA ACERCA DA PENHORA "ON 

LINE" REALIZADA PARA, NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, 

MANIFESTAR-SE.

Resumo da Inicial: A PARTE AUTORA ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL alegando, em síntese, ser credora do executado na quantia de R$ 

2.626,57.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16246 Nr: 2150-08.2006.811.0051

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Martins Parra, Agnaldo Martins Rodrigues, 

Alessandro Antônio Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takayoshi Katagiri - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809, Rai Renan de Castro Barros - OAB:OAB/MT 15.905

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111862 Nr: 3291-13.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RU, AEUM, HVUM, IVUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdSMU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349, Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIEL CARVALHO GODINHO - 

OAB:5607

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 
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PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a tentativa 

frustrada de penhora "on line", devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 4891-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

autora, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre os extratos 

colacionados na referência 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116250 Nr: 5340-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5332-50.2016.811.0051 - 116239

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Contudo Materiais de Construção 

Ltda., pessoa jurídica devidamente qualificada,

em face de Edson Alexandre da Silva, igualmente qualificado.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem

julgamento do mérito, desde que, pessoalmente intimado, o mesmo dê 

continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito

por abandono do autor sem pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do 

NCPC). É que, no caso dos autos, o Requerido

ainda não foi citado, de forma que não se pode presumir eventual 

interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu

ainda não tenha sido citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da correspondência colacionada aos autos, 

afirma-se o atendimento à regra da intimação

pessoal, prevista no art. 485, § 1º, do NCPC.

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de

mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas finais.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118126 Nr: 272-62.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Deise Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos n° 272-62.2017.811.0051 - 118126

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Dado o silêncio do perito anteriormente nomeado, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT.

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários serão aqueles já fixados na decisão anterior.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de p. 128/129.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118595 Nr: 524-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL EMPREENDIMENTOS IND. E COMERCIOS,, 

LAZARO JOSÉ DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOL EMPREENDIMENTOS IND. E 

COMERCIOS,, CNPJ: 01912059000172 e atualmente em local incerto e não 

sabido LAZARO JOSÉ DA MOTA, Cpf: 47691280106, solteiro(a), 

empresario. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR a Parte devedora para que pague a dívida exequenda no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, a Parte executada poderá reconhecer o crédito e 

requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

NCPC). FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, 

conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no 

prazo mencionado, DETERMINO sejam penhorados e avaliados tantos 

bens dos Executados quantos forem suficientes ao pagamento da dívida, 

na forma do art. 829, §§ 1º e 2º, do NCPC. O Sr. Oficial de Justiça deverá 

avaliar os bens penhorados e apor, já no auto de penhora, o valor 

respectivo, salvo se a diligência depender de conhecimentos técnicos 

específicos, nos termos do art. 870, parágrafo único, do NCPC. Da 

penhora, a Parte devedora deverá ser intimada preferencialmente quando 

do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim se 

revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na pessoa de seu 

Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, pelo correio (art. 

841, §§1º e 2º, do NCPC). Em todas as hipóteses, a penhora de bem 

imóvel ou de direito real sobre imóvel deverá também ser comunicada ao 

cônjuge da Parte executada (art. 842 do NCPC).

Resumo da Inicial: A parte autora ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor da parte executada 

alegando, em breve síntese ser credora da quantia de R$ 77.309,68.

Despacho/Decisão:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 886-67.2017.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Scheidegger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:20853, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos pelo Requerente, mantendo incólume o título impugnado. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105591 Nr: 1082-71.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRC, MVRC, JGRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1082-71.2016.811.0051 - 105591

Execução de Alimentos

Despacho

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos na qual, após o trânsito em julgado da 

sentença, os Exequentes compareceram aos autos para pedir a 

substituição da conta corrente a ser depositada a verba alimentar.

Instado, o Ministério Público não se opôs ao pedido.

A pretensão dos Exequentes não encontra qualquer resistência, uma vez 

que não trará qualquer prejuízo aos alimentados.

Assim, DEFIRO o pedido de substituição da conta.

Para tanto, OFICIE-SE ao Instituto Federal do Mato Grosso do Sul – IFMS, 

qualificado na p. 5 dos autos, a fim de que, nos termos do art. 529 do 

NCPC, promova o desconto em folha da prestação alimentícia, fixada em 

30% dos vencimentos líquidos do Executado, depois depositando o valor 

correspondente na conta 00077875-3, da agência 0802, da Cooperativa 

de crédito Sicredi, de titularidade de Maria Vitória R. Casimiro.

Com o expediente, ENCAMINHE-SE cópia da petição dos Exequentes 

contendo a foto do cartão de débito.

Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109036 Nr: 2113-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sérgio Norton de 

Oliveira, Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO CURVO DE ARRUDA 

- OAB:20912/O, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:9761A

 Isso posto, na forma do art. 485, V, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extinto os presentes embargos à execução.CONDENO os 

Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios desde já arbitrados em que corresponder a 10% do valor da 

causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo, 

juntando-se cópia da presente sentença nos autos apensos.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 06 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89760 Nr: 718-36.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiorentino José Bordignon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre a 

impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 2278-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Falcão Ltda, Sílvio Elias Zersi Soto, 

Maurício Elias Zersi Leiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUZA RUBIN - 

OAB:16490

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia no "site" do TJMT e comprovar 

no processo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93563 Nr: 1871-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Robinson Gabardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBINSON GABARDO, Cpf: 

00325825106, natural de Campo Verde-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR o Executado na forma requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. A penhora de 

bem imóvel deverá ser averbada na matrícula correspondente, 

independentemente do pagamento de custas, na forma do art. 7º, IV, da 

LEF, sendo devidamente informada a eventual cônjuge. Garantido o Juízo, 

poderá o Executado oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.

Resumo da Inicial: A parte autora ajuizou ação de execução fiscal em face 

do executado alegando, em síntese, ser credora da quantia de R$ 

4.425,21.

Despacho/Decisão:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 167437 Nr: 4362-45.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PERERA FAGUNDES - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Autos nº. 4362-45.2019.811.0051 - 167437

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.101/05, o valor do crédito será 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial.

 Assim, a fim de sanar a irregularidade apontada pela Recuperanda e 

ratificada pela Sr. Administradora Judicial, INTIME-SE o Requerente para 

que traga aos autos certidão de crédito atualizada até a data do 

deferimento do pedido de recuperação judicial.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171642 Nr: 6237-50.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCIELE BELLO 

KIRCHESCH - OAB:22075-O, JESSICA CRISTINA DALLALBA - 

OAB:20278/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Autos n° 6237-50.2019.811.0051 - 171642

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Tiago de Oliveira Silva, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda não se opôs ao pedido de habilitação do crédito, 

no entanto, pediu a apresentação dos documentos que instruíram o 

processo trabalhista.

A Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao acolhimento do 

pedido de habilitação.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Sequer a apresentação dos documentos que instruíram o processo 

trabalhista se mostra necessário, uma vez que tal requisito não se 

encontra elencado no art. 9º da Lei 11.101/05.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a habilitação do crédito 

trabalhista já listado.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Tiago de Oliveira Silva, na categoria correspondente 

em lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

CONDENO a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à 

concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – 

Resp. 1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172604 Nr: 275-12.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

da Requerente, Sra. Raimunda Nonata Moreira Lima, na categoria 

correspondente em lei.Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser 

atualizado até a data do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial.JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.CONDENO a 

Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância das Partes 

em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 1.197.177/RJ. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172605 Nr: 276-94.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Milton Dias da Silva, na categoria correspondente em 

lei.Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.JUNTE-SE cópia nos 

autos da recuperação judicial.CONDENO a Recuperanda ao pagamento 

das custas. Dada à concordância das Partes em relação ao pedido inicial, 

sem honorários – Resp. 1.197.177/RJ. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

06 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172645 Nr: 315-91.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDORAL SOUSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 
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Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Abdoral Souza Nunes, na categoria correspondente 

em lei.Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a 

data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.JUNTE-SE cópia 

nos autos da recuperação judicial.CONDENO a Recuperanda ao 

pagamento das custas. Dada à concordância das Partes em relação ao 

pedido inicial, sem honorários – Resp. 1.197.177/RJ. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172646 Nr: 316-76.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINAELSON DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para majorar o crédito já 

habilitado do Requerente, Sr. Adinaelson da Costa Lima, na categoria 

correspondente em lei.Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser 

atualizado até a data do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial.JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.CONDENO a 

Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância das Partes 

em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 1.197.177/RJ. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172846 Nr: 436-22.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULDA OLIVEIRA PRIMO CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:196.524/SP

 Autos n° 436-22.2020.811.0051 - 172846

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Ulda Oliveira Primo Cardozo, devidamente qualificada, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda concordou com o pedido.

Instada, a Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao 

acolhimento do pedido de habilitação.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão da Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a majoração do crédito 

trabalhista já listado.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para majorar o crédito já listado da 

Requerente, Sr. Ulda Oliveira Primo Cardozo, na categoria correspondente 

em lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância 

das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 

1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 06 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139354 Nr: 10594-44.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Cezar Jorge Pellarigo, Deslintamento Campo 

Verde Ltda-EPP, Pellarigo & Pellarigo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:20495-A

 Autos n° 10594-44.2017.811.0051 - 139354 (...) Decido. Isso posto, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente procedentes os 

pedidos aduzidos pelo Requerente apenas para excluir os demais 

encargos moratórios previstos nos contratos de crédito BB crédito 

automático operação 818300265; Proger urbano empresarial nº 

303.706.768; BB Giro Rápido nº 303.706.913; BB Giro Empresa Flex nº 

303.703.781; BB Giro Rápido nº 303.706.919; Ouro Card Empresarial c/c 

000.018.534-5; e contrato de abertura de crédito nº 303.706.913, para que 

se efetue a cobrança, no caso de inadimplemento, da comissão de forma 

isolada, bem como para que, nos citados contratos, os juros 

remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado para operações 

do tipo à época da contratação. JULGO improcedentes os pedidos para 

alteração dos juros remuneratórios das cédulas rurais pignoratícias de nº 

40/02958-1 e nº 40/02481-4, e dos contratos de abertura de crédito de nº 

303.707.724; nº 303.707.406; nº 40/02767-8; nº 303.706.913; nº 

303.707.250; nº 303.707.466, eis que fixados dentro da média de mercado 

para operações do tipo. JULGO improcedente o pedido para revisão da 

cláusula moratória das cédulas rurais pignoratícias de nº 40/02958-1 e nº 

40/02481-4, e dos contratos de abertura de crédito de nº 303.707.724; nº 

303.707.406; nº 40/02767-8; nº 303.706.913; nº 303.707.250; nº 

303.707.466, eis que há previsão para incidência da comissão de 

permanência de forma isolada. CONDENO o Requerido ao pagamento do 

que corresponder à metade das custas processuais, na forma do art. 86 

do NCPC, ficando a outra metade ao encargos dos Requerentes. Sem 

prejuízo, CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios dos ilustres Procuradores da Parte contrária, desde logo 

arbitrados ao que corresponder a 10% do proveito econômico obtido pelo 

Requerente. Tendo em vista a vedação do art. 85, § 14, do NCPC, 

CONDENO os Requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios 

dos nobres Procuradores do Requerido, arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144949 Nr: 2640-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú - BBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Delarco - 

OAB:390.488/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Kedma 

Moraes Watanabe - OAB:256.534/SP, Ricardo Tepedino - 
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OAB:286.277-A/SP

 Vistos etc.

INTIMEM-SE os Credores e, depois, a Sra. Administradora Judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelos Recuperandos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 998-80.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldina Baruffi Guareschi, Genésio Guareschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 998-80.2010.811.0051 – 30892

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária na qual, antes mesmo de se iniciar a fase 

de cumprimento de sentença, o Requerido compareceu aos autos e 

apresentou cálculos com proposta para cumprimento da obrigação.

Devidamente intimada, a Requerente manifestou concordância com os 

cálculos apresentados pelo Requerido.

Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados na p. 196/197 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28116 Nr: 2175-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Onéscimo Prati, Davi Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações, Administração e 

Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5.362, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT

 Autos n° 2175-16.2009.811.0051 - 28116

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Ao se analisar os autos, percebe-se que o subscritor do petitório de p. 

400/401, somente atuou no feito com a juntada de procuração em nome do 

espólio de Onéscimo Prati (p. 159).

Além do citado ato, não se vislumbra nos autos qualquer atuação que 

justifique a execução dos honorários em seu favor.

Nesses termos, é incontestável que os honorários deverão ser recebidos, 

em sua totalidade, pelo procurador subscritor do pedido de p. 403/407.

Por outro lado, verifica-se razão nas alegações lançados pelo Executado, 

quando então se observa que, após a sua intimação para que realizasse o 

pagamento da obrigação, teve sua defesa prejudicada pela carga dos 

autos pelo Exequente, que devolveu os autos somente no dia 03 de março 

de 2020.

Assim, de rigor a devolução dos prazos previstos na decisão de p. 402, 

porém ressaltando-se que o valor da obrigação deverá ser aquele 

apontado na p. 408.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21998 Nr: 4310-69.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Onéscimo Prati, Davi Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - OAB:11670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 Autos n° 4310-69.2007.811.0051 - 21998

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Como os argumentos trazidos pelo Embargante caso acatados podem ter 

efeitos infringentes, é necessário, em respeito aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, a intimação dos Executados para que se 

manifestem acerca das alegações lançadas no presente recurso.

Isso posto, INTIMEM-SE os Executados para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do recurso de embargos de declaração.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74793 Nr: 3792-06.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Celia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, noprazo de 15(quinze)dias, manifesta-se 

colacionados às fls.148/152v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72133 Nr: 1122-92.2012.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdS, NFdSS, ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS, APFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - 

OAB:23768/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acercado mandado 

deintimação, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78513 Nr: 3364-87.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde, Emanuel Ricardo Pereira, Fábio Schroeter - Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, TELMA RACHEL CANDIL - OAB:OAB/MT 10.292-A
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 Autos n° 3364-87.2013.811.0051 - 78513

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pelo Requerido Município de 

Campo Verde, DEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de suspensão 

do feito por mais 30 dias.

Decorrido o prazo, INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de 

direito, inclusive quanto ao julgamento do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87100 Nr: 4658-43.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acercado mandado 

de penhora - acaliação - intimação devolvida, devendo requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144275 Nr: 2368-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda, 

Ricardo Nunes Souza, Dayane Maria Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acercado mandado 

de avaliação, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137738 Nr: 9680-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreis Comercio Atacadista de Combustiveis LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:65443, Rodolfo Ruiz Peixoto - OAB:15.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca damandado 

de intamação devolvida, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128769 Nr: 5074-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Fabio Felitto, Alesat Combustíveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA OLIVEIRA 

LIMA PORTO GURGEL - OAB:2712, Andrea Sylvia Lacerda Varela 

Fernandes - OAB:3.608/RN

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 05/05/2019, às 14h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 174071 Nr: 1009-60.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Gaudioso Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA NUCCI ENSIDES - 

OAB:14014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação de crédito feita pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 174220 Nr: 1097-98.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balduino Aurélio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação de crédito feita pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104009 Nr: 708-55.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCdS, MdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-seacerca do mandado 

de intimação, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92355 Nr: 1442-40.2015.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Roberto Honório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos cálculos apresentados pelo Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92841 Nr: 1570-60.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inaura Henrique dos Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a petição do Requerido acostado na Ref:118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111828 Nr: 3271-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvacir Natalina Giusti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Voine de Souza Neri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a 

transferência dos valores bloqueados a serem devolvidos (nome do titular, 

CPF, conta corrente/poupança, agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107318 Nr: 1652-57.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Helena Erpen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Pereira de Castro 

- OAB:4.238-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-seacerca da carta 

precatória, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110374 Nr: 2583-60.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias, Sônia Maria Kai Farias, Farias e 

Farias Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mareuza Sinzais dos Santos, Otacilio José dos 

Santos - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Emilio Bartolomei - 

OAB:12306/MT, Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366 

MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR para 

retirar as Cartas Precatórias expedidas para oitiva de suas testemunhas, 

comprovando nestes autos sua distribuição nos Juízos Deprecados no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118522 Nr: 485-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.

 No mesmo prazo deve ainda o exequente requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento da presente execução, sob pena de 

suspensão e encaminhamento ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144941 Nr: 2636-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adoniran Ribeiro de Castro, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior.

 Para tanto, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente seu parecer.

Sem prejuízo, RECOMENDA-SE que a Serventia do Juízo proceda ao 

cadastramento, junto ao Sistema Apolo, dos Causídicos das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156886 Nr: 7203-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Antonio Leida, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - 

OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição do 

requerido e da administradora judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76923 Nr: 1882-07.2013.811.0051
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Correa de Melo, Loreni Almieda Xavier, Ari 

Seno Hoffmann, Wilson Alberto Sobjak, Anselmo Pellegrini, Aniceto A. de 

Araujo, Célia Aparecida França, Derzina Oliveira de Paula, Ivanor Motter, 

Clébio Maki, Carlinho Balbino da Silva, Inês Maria Motter, Jefferson Kollin, 

Juventino Fernandes Salvador de Moraes, Marizetti Leite, Odilo Librelotto, 

Juvelino Koalben, Manoel Messias Aguiar, Sergio Tadeu Verus, Valdomiro 

José Weitmann, Lauro Soboleski, Nilto Fortunato Pereira, Pedrocilio Oliveira 

Evanelista, Raul Kolbem, Roberto Roseghini, Solange Conceição de Paula e 

Silva Campos, Sergio Luis Sobjak, Sabino Mariano da Silva, Valdir Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, 

Joaquim Guia de Magalhães, Lucia Josefa de Magalhães

Lucia Josefa de Magalhães, Jurandir Guia de Magalhães, Jorge Avelino 

Holtz Scherer, Afonso Bender Hultz, JOSÉ ADILAR PEREIRA COSTA, 

Mauricio Alibio da Costa, João Gaspar Pereira Paim, João Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edelsio Souza Lelis - 

OAB:MT/15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110-MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para as partes, 

para que no prazo de 15 (quinze)dias, manifestarem-se acerca do 

prosseguimento do feito, devendo requerer a homologação do acordo, ou, 

em sendo o caso, quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79062 Nr: 3879-25.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alexandre Moleiro Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Tobias Damian, Espólio de Ary Tozzo, 

ANTONIO FERNANDO BARCO, Olívia Izotton Tozzo, Irene Bettencourt 

Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Alexandre Moleiro Pires 

- OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/MT, Diego Tobias Damian - OAB:10257/MT, 

Isandir Oliveira de Rezende - OAB:3.653/MT, Luiz Foletto - 

OAB:5282-B, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerente, em razão de seu efeito 

modificativo (art. 1.023, § 2º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 2087-70.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Tschernocha Villela Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassemiro Alves dos 

Santos - OAB:OAB/SP 197.627

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto a impulgnação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4299 Nr: 201-85.2002.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Júlia Skaf dos Santos 

Rocha, Mariana Skaf Esteves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13705 Nr: 3170-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Regina Gomes Di Loreto, Álvaro Garms Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Floriano Garms

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16.001-B, YURI 

ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Vinícius Isidio 

Teodoro Dias - OAB:SP 334.705

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para as partes, 

para que no prazo de 10 (dez )dias,indique bens disponíveis do Executado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17588 Nr: 3472-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, Abraão 

Lincoln Carpes Bauermeister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Cimadon, Olavo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Akio Kayano - 

OAB:8884/MS, Lincoln Walter Denier Huergo Baurmeister - 

OAB:11.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25.004, 

Juliane Cacia Longen - OAB:24.988

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação do advogado FLÁVIO LUCIANO BAUERMEISTER inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 7328/B, para proceder à devolução destes autos, bem 

como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 2462-47.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Noberto Schlosser, Ella Weissheimer 

Schlosser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Capeletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

REQUERIDA , NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001704-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001704-31.2019.8.11.0051 Exibição de Documento Decisão. 

Vistos etc. Como bem dito pela Embargada, não se tem, na sentença, 

obscuridade alguma. Apenas se concluiu que a manifestação da 

Embargante corresponderia ao reconhecimento da procedência do direito 

da Parte contrária. Se a tal conclusão se chegou por equívoco, o 

saneamento não se dá por embargos declaratórios, reservados, como se 

sabe, a hipóteses de contradição, obscuridade ou omissão. 

Diferentemente, o erro de julgamento, se é que houve, haverá de ser 

corrigido por meio de apelação. Assim, REJEITO os embargos 

declaratórios opostos pela Requerida, mantendo incólume a sentença 

proferida. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000625-80.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON TEODORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANIA VIEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000625-80.2020.8.11.0051 Divórcio Decisão. Vistos etc. Via de 

regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Embora os documentos apresentados nos 

autos pareçam mesmo suportar a versão inicial, no sentido de que o 

imóvel teria sido adquirido antes do casamento, a expulsão da Requerida 

da residência do casal, sendo medida de extrema gravidade, não 

necessariamente haveria de ser promovida logo no início do processo. A 

situação que se quer modificar já perdura, segundo a inicial, há, pelo 

menos, quatro meses, de maneira que se tem por razoável buscar-se, 

inicialmente, a composição da lide pelas próprias Partes, para, só depois, 

cogitar acerca da adoção de medidas graves como a pleiteada. Em outras 

palavras, a despeito da probabilidade do direito, falta à pretensão liminar 

do Requerente a demonstração de situação de risco a justificar a grave 

medida do afastamento do lar. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 

300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente. 

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001046-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

BIODIESEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO ALVES PEREIRA (REU)

VERA LUCIA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANOR ANTONIO KAYSER OAB - MT8437/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001046-41.2018.8.11.0051 Monitória Decisão. Vistos etc. A fim 

de bem sanear o feito, passa-se à análise das questões preliminares 

lançadas nos embargos monitórios. Segundo os Embargantes, a 

Embargada, pelo apoio que receberia do governo federal para o 

desenvolvimento de suas atividades, haveria de buscar a satisfação de 

seu crédito perante a Justiça Federal, sem possibilidade, portanto, para 

que a presente monitória tramitasse neste Juízo. Com a devida vênia ao 

douto Procurador dos Embargantes, a regra constitucional de fixação da 

competência da Justiça Federal, consignada nos arts. 108 e 109 da 

Constituição Federal, em nenhum momento descrevem a hipótese dos 

autos. A toda a evidência, não se está diante de ação em que participe a 

União, autarquia ou empresa pública federal, nem Estado estrangeiro. 

Houvesse questionamento, por parte da Embargada, em face da União ou 

de entidade federal, acerca de algum aspecto do programa federal a que 

supostamente aderiu, o caso, certamente, seria direcionado a vara 

federal. Só nessa situação é que essa particular circunstância poderia 

ensejar regra especial de fixação de competência. Diferentemente, 

trata-se a presente de simples ação monitória entre particulares, por meio 

da qual se tenta a constituição de título executivo judicial, embasada em 

prova escrita, tida como título monitório. A competência, evidentemente, é 

da Justiça Estadual. AFASTO, pois, a alegação de incompetência do Juízo. 

De igual forma, impõe-se o afastamento da preliminar de falta de liquidez 

da obrigação, supostamente decorrente da falta de demonstrativo da 

evolução da dívida. Ao contrário do afirmado na inicial dos embargos, a 

monitória se fez acompanhar do demonstrativo de atualização da dívida. 

Tal documento, último a ser juntado à inicial, apresentou o valor nominal da 

dívida (R$ 37.722,95), a forma de atualização (IGP-M) e os consectários 

da mora (juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 10%). Em 

razão dessa operação, a obrigação original, à época do ajuizamento desta 

monitória, alcançava R$ 50.672,69. Ao menos no meu sentir, nada há 

contra o expediente adotado pela Embargada. O demonstrativo da 

evolução da dívida revela todas as variáveis necessárias à composição 

da obrigação atualizada, quer pela apresentação do débito original, quer 

pela descrição dos encargos acessórios que incidiram sobre aquele valor. 

Assim, AFASTA-SE a alegação de falta de liquidez da obrigação. 

Passa-se, por fim, à análise da preliminar de ilegitimidade passiva. Como 

se sabe, tem-se por direito de ação aquele direito público, subjetivo e 

autônomo de invocar o pronunciamento do Estado-Juiz. Subjetivo, porque 

referente a um poder jurídico do cidadão, que pode ou não buscar a tutela 

judicial; público, pois concernente ao objetivo do Estado em restabelecer a 

ordem jurídica perturbada pelo conflito dos interesses das partes; e, 

finalmente, autônomo, porque sua existência não depende da existência 

do direito material pleiteado. Ainda que abstrato, o direito de ação não é 

genérico. Ao revés, seu exercício depende do fiel atendimento a certos 

requisitos que se convencionou chamar de condições da ação. Para o 

legislador, seriam condicionantes do direito de ação a legitimidade de parte 

e o interesse de agir. Evidente que, pelo caráter instrumental do direito de 

ação, sempre a servir as Partes na solução de um determinado litígio e, 

também, o próprio Estado, ao restabelecer a ordem pública, anteriormente 

perturbada pelo mesmo litígio, a análise dessas condições da ação deve 

levar em consideração o direito material alegado. Por isso é que, para 

analisar a existência da legitimidade das partes, há que ser verificada a 

própria pretensão do autor. Se dita verificação revelar a pertinência 

abstrata do autor em aduzir a pretensão em juízo e, também, do réu, em 

responder a tal pretensão, atendida estará a condição da ação que se 

convencionou chamar de legitimidade de partes. Entretanto, quando se 

defende a vinculação da análise das condições da ação à pretensão 

posta em juízo, pretende-se que assim seja feito de forma abstrata, 

levando em consideração apenas a assertiva do autor. É dizer que, no 

âmbito das condições da ação, a análise da pretensão não deve se 

preocupar acerca da veracidade, ou não, da causa de pedir descrita pelo 

autor. Do contrário, caso se permita que a verificação das condições da 

ação avance até o estudo da idoneidade das alegações, estar-se-á 

promovendo exame meritório, saindo então do campo do direito de ação 

para adentrar no do direito material pleiteado. É certo que o réu sempre 

poderá impugnar aquela situação fática descrita pelo autor. Poderá mesmo 
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negar a formação de qualquer direito decorrente desses fatos. A 

resposta, em qualquer das suas formas, corresponde ao direito de ação 

do próprio réu. Mas a impugnação dos fatos, ou mesmo do direito deles 

decorrente, relaciona-se apenas ao direito material, e não ao direito de 

ação. Vê-se importância nessas considerações porque, como relatado, 

segundo a inicial dos embargos, o título original (CPR 001/2015), tendo sido 

emitido por terceiros, não poderia justificar a assunção da dívida por parte 

dos Embargantes. Aplicando-se aquelas considerações já lançadas ao 

caso concreto, tem-se que, pela assertiva da Embargante, os 

Embargantes, tendo emitido títulos em nome próprio, assumiram a 

responsabilidade pelo pagamento da dívida. Entretanto, nos embargos, 

questionou-se a idoneidade do título, insuficiente, segundo se disse, a 

vincular os emitentes. Tal análise, porém, pertence ao campo do direito 

material pleiteado pelos Embargantes, alheio, pois, ao das condições da 

ação. Como dito e repetido, para o atendimento às condições mínimas ao 

exercício do direito subjetivo de ação, analisam-se apenas as asserções 

iniciais, de forma abstrata. E não é só. A questão merece ser analisada 

também sob outra ótica, embora igualmente de natureza processual. É 

que, como se viu, a Requerente, em sua inicial, pretendeu a satisfação de 

seu crédito pela via da ação monitória. Assim, escorada em títulos 

monitórios, emitidos e firmados pelos próprios Embargantes, quais sejam, 

um contrato de reconhecimento de dívida e duas notas promissórias, pediu 

a constituição de título executivo judicial. Tratando-se, pois, de ação 

monitória, basta, ao menos para o atendimento à condição de legitimidade 

da parte, a apresentação de título suficiente, tido como prova escrita de 

obrigação líquida e certa, assinado pelo próprio devedor, nos exatos 

termos do art. 700 do Novo Código de Processo Civil. Assim, em resumo, 

tem-se que, para o regular manejo da ação monitória, basta a 

apresentação de documento escrito, firmado pelo devedor, capaz de 

descrever obrigação líquida e certa. Embora a lei não exija, ao menos não 

diretamente, a assinatura do devedor, tem-se, pela doutrina, como 

imprescindível a participação dele na formação do título, única forma de 

reconhecer sua concordância à formação daquela obrigação em aberto. 

Nesse sentido: “Sem exceções, no Brasil, para os fins da monitória, 

serviria de prova toda e qualquer peça escrita admitida com força 

probante documental, que, no comum, seriam as previstas nos 

dispositivos, a elas referentes (arts. 364 e seguintes), que não 

constituíssem título executivo, ou que a parte não quisesse valer-se dela 

como tal. Nesse caso, em princípio, no que é mais comum, prova hábil ao 

mandado injuntivo seria sempre o escrito que proviesse do devedor, 

assinado por ele, ou por ele simplesmente mandado consertar, quando 

fosse o caso, sendo irrelevante a questão da autenticidade, reservada 

para ser apreciada com a interposição de embargos, se se chegasse a 

tal.” (cit., p. 49) É também a opinião de Carreira Alvim, citada por Ernane 

Fidelis dos Santos: “Para Satta, o documento, para se considerar hábil, 

deve provir do devedor e firmar certeza atual e liquidez do direito, além de 

sua exigibilidade.” (cit., p. 42) Depois, citado, o devedor poderá opor seus 

próprios embargos, só então a instaurar o contraditório, dada a técnica 

diferenciada dessa ação especialíssima, oportunidade, então, que se 

passará a averiguar a idoneidade da obrigação descrita no título. No caso 

dos autos, como se nota da inicial, a obrigação imputada aos Embargantes 

tem, no instrumento contratual e nas notas promissórias atreladas, prova 

escrita, ou seja, título monitório, a autorizar a via especial. 

Consequentemente, admite-se o manejo da ação em face dos emitentes do 

título, preenchidas que estão, portanto, as condições correspondentes. 

Se, nos embargos, alega-se a inidoneidade da obrigação, por questões de 

ordem formal ou material, já não se estará diante de questão preliminar, 

referente a alguma das condições da ação, mas de defesa de mérito. 

Assim, AFASTA-SE a preliminar de ilegitimidade. De resto, REJEITA-SE 

igualmente a tese de conexão. Como se nota da inicial dos embargos, de 

um único título (CPR 001/2015), celebraram-se dois instrumentos de 

confissão de dívida, cada um deles reforçado por notas promissórias. 

Assim, além dos Embargantes, os terceiros Manoel Messias da Silva e 

Idalice Rodrigues Nunes, também celebraram semelhante confissão de 

dívida, emitindo notas promissórias correspondentes às obrigações 

confessadas. A análise da defesa dos Embargantes, nestes autos, e a 

dos terceiros, na Monitória 1001047-26.2018.811.0051, em trâmite na 2ª 

Vara desta Comarca, mostra diferenças consideráveis entre as causas. 

Nesta monitória, questionou-se, em especial, a idoneidade da obrigação, 

porque o título de onde provieram indicaria, como devedor, apenas os 

terceiros Manoel e Idalice. Entretanto, nos outros autos, a alegação é 

diversa, tendente a questionar, em especial, a validade da composição 

que as partes celebraram na oportunidade. Assim, essa diferença 

considerável entre as razões de defesa apresentadas nestes embargos e 

nos da outra monitória revela a possibilidade de serem proferidas 

decisões diversas, sem que assim sejam contraditórias entre si. Não é 

impossível, por exemplo, que, na monitória em trâmite na 2ª Vara, seja 

reconhecida a validade da obrigação assumida pelos terceiros, ao passo 

que, nesta, não se reconheça a adequação da assunção da dívida pelos 

Embargantes. Consequentemente, dada a diversidade de argumentos, a 

só origem comum dos títulos não está a exigir a modificação da 

competência pela conexão. À míngua de irregularidades, portanto, 

DECLARO saneado o feito. FIXO, como controvertidos, as questões de 

fato e de direito atinentes: i) à existência da obrigação imputada aos 

Embargantes; ii) à responsabilidade dos Embargantes pelo resgate, ainda 

que parcial, da Cédula de Produto Rural 001/2015, emitida por terceiros; iii) 

ao pagamento parcial das obrigações validamente assumidas pelos 

Embargantes; iv) à idoneidade dos títulos monitórios emitidos pelos 

Embargantes. Para fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a 

produção de prova testemunhal, apenas. Assim, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 22 de junho de 2020, às 17:00 horas de Mato Grosso. 

INTIMEM-SE os Embargantes, pessoalmente, pelo correio, no último 

endereço informado nos autos, para que compareçam e prestem 

depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do NCPC). INTIMEM-SE, 

ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do NCPC), 

observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do NCPC. 

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às próprias Partes a intimação de 

suas Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da 

correspondência com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. 

As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à audiência, 

independentemente de intimação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001615-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON JOSE COCCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001615-42.2018.8.11.0051 Fiscal Decisão. Vistos etc. Do que 

se infere dos autos, inexiste controvérsia acerca da violação praticada 

pelo Requerente, que, por algum motivo, deixou de cumprir obrigação 

acessória, consistente na omissão em entregar sua escrituração fiscal na 

forma digital, tal como exigido por lei. A divergência se instaura com a 

discussão das Partes acerca do valor da multa imposta em razão do 

descumprimento dessa obrigação acessória. Para o Requerente, a sanção 

pecuniária de R$ 96.035,95 em tudo equivaleria a confisco, ao passo que, 

para o Estado de Mato Grosso, assim ocorreria apenas se a multa 

superasse o montante de “100% (cem por cento) do valor do tributo”. 

Dúvida não há de que, nesse contexto, serve a presente ação apenas 

para verificar se, na fixação da multa, o Requerido atendeu àquele limite 

jurisprudencialmente definido ou se, diferentemente, a multa supera a 

obrigação principal, talvez a revelar exação confiscatória. Ocorre que, a 

despeito desse limite que se impõe às multas fiscais, nenhuma das Partes 

se adiantou a descrever e comprovar a movimentação do Requerente no 

período. Consequentemente, não se tem parâmetros para a definição de 

limites à sanção imposta pelo Estado. Assim, a despeito do 

encaminhamento dos autos à prolação de sentença, trata-se a hipótese, 

em verdade, de decisão de saneamento, a fim de que, estipulando-se as 

provas, possa ser bem conhecido, por esta instância e pelas superiores, 

algum critério que, eventualmente, sirva à identificação da idoneidade da 

alegação de excesso feita pelo Requerente. À míngua de irregularidades, 

portanto, DECLARO saneado o feito. FIXO, como controvertido, apenas o 

ponto atinente ao montante da multa imposta pelo descumprimento de 

obrigação acessória, se confiscatório ou não. A fim de fazer frente a esta 

única questão controvertida, DEFIRO a produção de prova documental, 

apenas. Nos termos do art. 373 do Novo Código de Processo Civil, sem 
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razões de ordem processual para determinar a modificação dos encargos 

probatórios, e, também, em razão da presunção de idoneidade que 

comumente é afeta aos atos estatais, continua o Requerente com o ônus 

de demonstrar a natureza confiscatória do tributo. INTIME-SE o 

Requerente, portanto, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia de sua declaração de imposto de renda do ano de 2016, a fim de 

demonstrar e comprovar o volume das operações feitas no âmbito de sua 

atividade rural, sob pena de não se desobrigar do encargo probatório. Na 

oportunidade, o Requerente poderá apresentar outros documentos que 

possam servir à mesma prova. Em seguida, INTIME-SE o Requerido para 

que, em igual prazo, manifeste-se sobre o documento apresentado, 

lançando as considerações que entender pertinentes, acompanhadas, ou 

não, de novos documentos. Não sendo apresentados novos documentos 

pelo Requerido, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas alegações finais. Por fim, CONCLUSOS, 

para sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CLEMENTINO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000448-53.2019.8.11.0051 Indenizatória Decisão. Vistos etc. À 

partida, destaca-se a impertinência das razões apresentadas pela 

Requerida em sua contestação: embora a pretensão do Requerente se 

referisse à exclusão de gravame do cadastro de veículo e, também, à 

indenização pelos danos morais decorrentes de ato ilícito, a resposta se 

limitou a justificar uma suposta inexistência de ilicitude em decorrência de 

anotação em cadastro de maus pagadores. Assim, pela impertinência, não 

se faz necessária sequer a análise das preliminares lançadas pela 

Requerida. Por outro lado, a exemplo da hipótese prevista no art. 345, IV, 

do Novo Código de Processo Civil, a falta de impugnação especificada não 

necessariamente haverá de ensejar a imediata e automática procedência 

dos pedidos feitos pelo autor. No caso dos autos, a despeito da falta de 

impugnação especificada, nota-se situação de perplexidade, gerada a 

partir de documento apresentado pelo próprio Requerente, assim a exigir 

esclarecimento. No extrato apresentado pelo Requerente em sua inicial, 

nota-se, no campo “Restrição à Venda”, a anotação de alienação 

fiduciária em favor da Requerida. Entretanto, no campo logo abaixo, 

anotou-se a existência de “Informações PENDENTES originadas das 

financeiras via SNG – Sistema Nacional de Gravame: Registro de Baixa de 

Alienação Fiduciária informado por ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA em 05 de dezembro de 2017 às 06h36min para MANOEL 

CLEMENTINO SILVA”. Aliás, a baixa da anotação no SNG parece ter sido 

contemporânea à quitação do contrato: no documento apresentado pelo 

Requerente, o pagamento total das obrigações teria ocorrido “meados de 

2017”, ao passo que a baixa do gravame teria sido ordenada pelo SNG já 

no dia 05 de dezembro de 2017. Há, então, alguma controvérsia, 

notadamente quanto ao motivo pelo qual o registro de baixa já lançado pela 

Requerida ainda se encontra pendente, a resultar, então, na manutenção 

da anotação da garantia fiduciária. Por isso é que, a despeito do equívoco 

da Requerida, que não apresentou defesa pertinente à pretensão 

ajuizada, tem-se, nos documentos produzidos pelo próprio Requerente, 

controvérsia merecedora de solução, a impedir o julgamento imediato da 

lide. Passa-se, então, ao saneamento, a fim de que a instrução, por meio 

de diligências, possa garantir subsídios suficientes ao Julgador para a 

solução da lide. À míngua de irregularidades, portanto, DECLARO saneado 

o feito. FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes à prática de ato 

ilícito pela Requerida, notadamente quanto à manutenção indevida, por 

culpa sua, de gravame no cadastro do veículo dado em garantia fiduciária 

pelo Requerente, bem como à existência de dano extrapatrimonial, e ao 

montante de eventual compensação ou reparação. A fim de fazer frente a 

tais pontos controvertidos, especialmente no que se refere à ocorrência, 

ou não, de ato ilícito pela Requerida, impõe-se, apenas, uma única 

diligência judicial. OFICIE-SE, pois, ao Ciretran deste Município, 

encaminhando cópia dos documentos do veículo e do extrato DetranNet, 

solicitando informações sobre o motivo pelo qual ainda se encontra 

pendente de cumprimento a baixa do gravame já determinada pela 

instituição financeira em 05 de dezembro de 2017. Juntada a resposta, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre o conteúdo do documento, bem como para que 

apresentem novos documentos, se assim entenderem pertinentes. Em 

seguida, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas alegações finais. Por fim, CONCLUSOS, 

para sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. PRATI CARNES - EPP (EXECUTADO)

SONEIDE MACARINI PRATI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000590-91.2018.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de execução ajuizada pelo CARNES BOI BRANCO LTDA em face 

de S. M. PRATI CARNES - EPP e outros, ambos devidamente qualificados, 

na qual se conseguiu a satisfação integral da obrigação. Decido. Tendo 

em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito. Isso 

posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e sem honorários, vez que tais verbas já foram 

incluídas nos cálculos da dívida. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002168-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA MARIA TIBOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002168-55.2019.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação de benefício previdenciário aduzida por Olga Maria 

Tibola, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. A Requerente apresentou réplica à contestação. Em 

audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Requerente. É o 

relatório. Fundamento. – Da Aposentadoria por Idade Como se sabe, o 

deferimento do benefício pleiteado depende do atendimento de todos os 

requisitos elencados pela lei. A Lei nº 8.213/1991, em seu art. 48, caput, 

assevera que: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” 

Especificamente para o trabalhador rural, na categoria de segurado 

especial, exige-se a comprovação da idade mínima – 60 (sessenta) anos, 

se homem, ou 55 (cinquenta e cinco), se mulher –, a carência e a 

qualidade de segurado especial, conforme regra do §1º do art. 48 da Lei 

nº 8.213/1991. Para que o trabalhador seja configurado como segurado 

especial na condição de rurícola, é necessária a comprovação do 

exercício rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 
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anterior ao requerimento do benefício, conforme especificado no § 2º do 

art. 48 da Lei 8.213/1991. Porém, há casos em que o trabalhador rural, 

devidamente qualificado como tal, mas que não satisfaz completamente o 

exigido no § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991, fará jus ao benefício da 

aposentadoria somente ao completar a idade mínima de 65 (sessenta e 

cinco) anos para homens e 60 (sessenta) anos para mulheres. Trata-se 

da chamada aposentadoria por idade híbrida, conforme prevista na Lei 

11.718/2008, possibilitando a soma da carência urbana e rural, mas sem o 

redutor de cinco anos. Quanto ao primeiro requisito exigido, qual seja, a 

idade superior à mínima, tenho que a cópia do documento de identidade da 

parte Requerente é suficiente para demonstrar o seu atendimento. No 

tocante aos requisitos segundo e terceiro, a saber, a carência e a 

qualidade de segurada especial, encontram-se demonstrados assim pelos 

documentos juntados pela parte Requerente como pelos depoimentos das 

testemunhas arroladas. Nesse ponto destacam-se a ficha de cadastro do 

genitor da Requerente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Maravilha, datado de 18 de julho de 1971 (p. 33). Esses documentos são 

indícios mais do que suficientes de que a parte Autora exerceu atividade 

rural durante tempo considerável, ao menos desde os seus 12 anos, 

completados em 09 de maio de 1968, a 23 de julho de 1977, quando 

contraiu matrimônio. Por sua vez, o depoimento das testemunhas 

confirmaram os apontamentos constantes dos documentos supracitados, 

consignando, todos, que a parte Autora trabalhou na lavoura, ao menos 

até a data de seu casamento. Portanto, as provas carreadas aos autos, 

corroboradas pelo depoimento testemunhal, dão conta de que a 

Requerente, pelo período de 09 de maio de 1968 até 23 de julho de 1977 

exerceu trabalho rural em regime de economia familiar, sendo qualificada 

como segurada especial rural. Porém, analisando detidamente os autos, 

vemos que a Requerente realizou parte do tempo de serviço, inclusive 

quando do preenchimento do requisito etário, com contribuição em 

trabalhos urbanos. Dessa forma, fica impossibilitada a manutenção de sua 

condição de segurada especial, mas se mantém o direito a soma do tempo 

de serviço prestado como trabalhadora rural no cômputo do período de 

carência ao benefício de aposentadoria por idade, aqui exercida na 

modalidade híbrida. Com efeito, verifica-se que a Requerente contribuiu 

como trabalhadora urbana por longo período, mesmo que de forma 

descontínua, conforme o extrato de seu Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS. Dito isso, garante-se à Requerente o direito à 

concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, conforme 

entendimento já consolidado em nossa jurisprudência: “Os documentos 

trazidos com a inicial servem como início de prova material da atividade 

rural alegada, já que apontam para o desempenho do labor campesino da 

parte autora, a teor do entendimento sufragado pelo STJ, por esta turma, e 

pela 1ª seção deste TRF.” (TRF 01ª R.; APL 0071182-12.2012.4.01.9199; 

RO; Segunda Turma;) “A parte autora exerceu atividade urbana por 04 

anos dentro do período de carência, restando, assim, descaracterizado o 

regime de economia familiar. Impossibilidade, em princípio, de concessão 

da aposentadoria rural por idade, com fundamento no art. §1º do art. 48 

c/c art. 142 da Lei nº 8.213/91. 5. Entretanto, o §3º do art. 48 da Lei nº 

8.213/91, incluído pela Lei nº 11.718/2008, criou uma nova espécie de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou 

mista), hipótese em que os trabalhadores rurais poderão somar o tempo 

rural e urbano para cumprimento da carência.” (TRF 01ª R.; APL 

0053266-62.2012.4.01.9199; BA; Segunda Turma) No mais, em que pese a 

ausência de trabalho rural em período imediatamente anterior ao 

preenchimento do requisito etário e ao requerimento administrativo, 

verifica-se que tal situação não configura impedimento à concessão do 

benefício pleiteado. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça 

recentemente consolidou entendimento no sentido de se fortalecer a 

isonomia entre os segurados, deferindo a concessão de aposentadoria 

por idade híbrida, mesmo para aqueles qualificados como segurados 

urbanos quando do preenchimento do requisito etário e do requerimento 

administrativo. Veja: “Assim, seja qual for a predominância do labor misto 

no período de carência ou o tipo de trabalho exercido por ocasião do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o 

trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do 

art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização 

de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida 

exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado 

será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor 

exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991). 12. Na mesma linha 

do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 

13. Observando-se a conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria 

por idade no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual 

deve ser observado de acordo com as respectivas regras. 14. Se os arts. 

26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de 

contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas 

a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada 

para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, dispensando-se, portanto, o recolhimento das contribuições. 

15. Recurso Especial não provido.” (REsp 1702489/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 

19/12/2017) Assim, fica evidenciado ter a parte Autora preenchido os 

requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade na 

modalidade híbrida. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente 

para CONDENAR o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, 

incluindo décimo-terceiro salário, a partir do requerimento administrativo, 

em 12 de maio de 2016. As prestações em atraso deverão ser pagas de 

uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

DETERMINO que o requerido implante, de imediato, o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, com renda mensal inicial 

calculada na média aritmética simples de 80% dos maiores salários de 

contribuição, nos termos do art. 48, § 4º, da Lei 8.213/91. Para o período 

considerado como segurada especial (de 09 de maio de 1968 a 23 de julho 

de 1977), deverá ser utilizado o valor de um salário mínimo como salário de 

benefício para o cômputo da renda mensal inicial. Ressalte-se que a RMI 

não poderá ser inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em 

Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta 

sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, 

Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado 

no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000773-62.2018.8.11.0051 Previdenciário Sentença. Vistos etc. 

Irani Braga, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. A Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, a 

Requerente foi constatado com incapacidade laborativa total e temporária. 

A Requerente impugnou o laudo pericial. Devidamente intimado, o 

Requerido nada manifestou quanto ao laudo pericial. É o relato do 

necessário. Fundamento. Da Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a 

obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado demonstrar sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I 

e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período de carência, que 

para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze contribuições 

mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. 
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Conforme vemos em análise à perícia médica, a Requerente foi constatada 

com incapacidade total e temporária, estando apta a reabilitação por meio 

de tratamento cirúrgico e pós-operatório. Para melhor entendimento das 

conclusões exaradas no último laudo apresentado, colaciona-se a 

conclusão exarada pela Perita: “Com base nos elementos, fatos expostos 

e analisados, sob o ponto de vista da medicina do Trabalho e com 

embasamento técnico-legal, concluímos que a autora com diagnóstico de 

Lesão no ombro (Fratura de Hill-Sachs associada com lesão de Bankart e 

artrose). Há incapacidade laborativa total e temporária durante 1 ano para 

tratamento adequado e eficaz (procedimento cirúrgico e tratamento no 

pós-operatório). A pericianda não é incapaz para a vida independente.” 

Não obstante a constatação de condições sociais subjetivas à 

Requerente, que dificultem sua reabilitação profissional, tem-se que a 

perita não descartou de todo a hipótese de seu retorno ao trabalho, sendo 

categórica em afirmar a possibilidade de reabilitação profissional da 

Requerente. Nesse ponto, diante da possibilidade, mesmo que remota, de 

reabilitação profissional e reinserção do segurado ao mercado de 

trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui representado pela 

Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais da Requerente. 

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, e com a possibilidade de reabilitação profissional constatada na 

perícia, não há que se falar em direito à aposentadoria por invalidez, 

devendo ser indeferido o pedido da Requerente. Do Auxílio-Doença Como 

se sabe, o auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é 

concedido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. Quanto à 

qualidade de segurado, resta comprovada pelos documentos juntados aos 

autos pela Requerente. No tocante à carência exigida, tem-se igual 

comprovação pelos documentos constantes nos autos. No que se refere 

à incapacidade laborativa, conforme já amplamente demonstrado no tópico 

anterior, que analisou o pedido de aposentadoria por invalidez, a 

Requerente foi constatada com incapacidade laborativa total e temporária. 

Constatou-se também a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, 

fica evidente estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos 

pela lei para a concessão do benefício do auxílio-doença, conforme já 

apontado pela jurisprudência: A alegada incapacidade parcial e 

permanente ficou plenamente demonstrada pela perícia médica e pelos 

documentos juntados aos autos. II- Embora caracterizada a incapacidade 

parcial e permanente, devem ser consideradas a idade da parte autora e a 

possibilidade de readaptação a outras atividades, motivo pelo qual entendo 

que agiu com acerto o Juízo a quo ao conceder o benefício de auxílio 

doença. III- Apelação improvida. (TRF-3 - Ap: 00140679120184039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 10/09/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:24/09/2018) Dessa forma, considerando que foram 

preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial 

de implementação do benefício de auxílio-doença. – Da Duração do 

Benefício Em que pese a Perita ter delimitado prazo de duração da 

incapacidade laborativa em um ano, que seria o prazo para a reabilitação 

profissional da Requerente, a profissional especificou que tal recuperação 

somente poderia se dar mediante a realização de procedimento cirúrgico e 

tratamento pós-operatório. Dessa forma, percebe-se a impossibilidade de 

se limitar a duração do benefício por somente um ano, eis que não cabe ao 

julgador, tampouco à Perita, precisar a data de realização do tratamento, 

tampouco estabelecer que a recuperação da Requerente se dará sem 

qualquer intercorrência. Assim, consigne-se que, ao benefício aqui 

concedido, não será determinado prazo de duração, somente podendo ser 

cessado pelo Requerido no caso de se constatar a reabilitação 

profissional da Requerente por meio de perícia médica fundamentada. 

Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido 

pela Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício anteriormente concedido, em 

10 de maio de 2018. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma 

única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do 

salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo. 

Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo 

ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o 

seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – 

CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001574-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001574-41.2019.8.11.0051 Cobrança Sentença. Vistos etc. 

Itamar Cerqueira de Souza, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação de cobrança em face de Seguradora Líder Seguros DPVAT S.A., 

pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização dos danos pessoais causados 

por acidente de trânsito. Para tanto, alegou que as lesões sofridas teriam 

causado sequelas de grande monta, que autorizariam o recebimento de 

indenização. Recebida a inicial, a Requerida foi citada. Em sua 

contestação, defendeu a falta de prova da alegada invalidez. O 

Requerente, por sua vez, impugnou a contestação. É o relato do 

necessário. Fundamento. – Do Julgamento Imediato da Lide: O deslinde da 

demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos 

princípios da celeridade e da economia processuais, conheço diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. É que simples leitura da inicial 

basta para concluir-se que a verificação dos pedidos autorais depende 

exclusivamente da correta interpretação da legislação vigente, de modo 

que, mostra-se mesmo impertinente a produção de qualquer outra prova 

senão aquelas constantes nos autos. De fato, o art. 472 do novo Código 

de Processo Civil autoriza a dispensa de produção de novo exame pericial 

quando qualquer das Partes trouxer aos autos pareceres técnicos 

suficientes para a elucidação dos fatos: Art. 472. O juiz poderá dispensar 

prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 

apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou 

documentos elucidativos que considerar suficientes. A norma em comento 

mostra-se como valorosa ferramenta para a efetivação da garantia 

constitucional da celeridade processual, visto que possibilita ao julgador o 

julgamento imediato do mérito, reconhecendo a impertinência no 

prolongamento da lide para aferição de questões já devidamente e 

fundamentadamente resolvidas. Para sua aplicação, basta a observância 

do contraditório e da ampla defesa, como bem nos ensina Misael 

Montenegro Filho (2016): “Respeito ao princípio da razoável duração do 

processo: A norma em exame deve ser valorizada, evitando a prática de 

atos que possam retardar a entrega da prestação jurisdicional. Para que o 

documento que acompanhou a petição inicial ou a contestação seja 

utilizado pelo magistrado na formação do seu convencimento, é 

imprescindível que a parte contrária tenha a oportunidade de sobre ele se 

manifestar, em respeito aos princípios da bilateralidade da audiência e do 

contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do 

pronunciamento.” No presente caso, verifica-se que, do laudo pericial 

realizado no procedimento administrativo, e posteriormente juntado pela 

Requerida, garantiu-se ao Requerente a oportunidade de impugná-lo. 

Dessa forma, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa, 

bem como se reconhecendo a fundamentação do laudo apresentado, 

dispensa-se a produção de novo exame pericial, estando a ação apta à 

apreciação do mérito. – Do Mérito: Analisando-se detidamente os autos, 

entendo que as provas constantes nos autos, nomeadamente a perícia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 513 de 948



médica realizada no processo administrativo, são suficientes para bem 

identificar e detalhar todas as questões fáticas necessárias ao deslinde 

da presente demanda, não havendo qualquer motivo para desqualificar o 

laudo apresentado, tampouco, como já demonstrado acima, ser 

complementado por novo laudo pericial. Nesse ponto, nota-se que os 

documentos juntados à inicial dão mesmo conta da ocorrência de acidente 

automobilístico que vitimou o Requerente, tornando-se fato incontroverso. 

No entanto, para que se configure o direito do Requerente ao recebimento 

da indenização conforme pleiteada, dever-se-á comprovar que as lesões 

sofridas resultaram mesmo em invalidez permanente, a autorizar a 

indenização no valor de R$ 13.500,00, tal qual previsto na Lei 6.194/74. 

Para tanto, o Laudo Pericial apresentado nos autos, apesar de concluir 

que o Requerente realmente sofreu acidente de trânsito, com diagnóstico 

de trauma contuso de coluna com fratura de L2 e L3, foi enfático em 

afirmar que tais danos foram resolvidos por meio de tratamento 

conservador, resultando em alta sem sequelas. Além disso, o perito 

observou que: “em todos os documentos médicos acostados não se 

evidencia presença de sequelas permanentes que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica.” Portanto, 

por meio de perícia médica fundamentada, no processo administrativo 

reconheceu-se que o Requerente não faz jus ao recebimento da 

indenização pleiteada. Decido. Isso posto, na forma do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO improcedentes os pedidos aduzidos na 

inicial, uma vez que inexistentes qualquer sequela ou invalidez indenizável. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDE BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001858-83.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Marilde Bispo de Oliveira, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. Na mesma oportunidade juntou aos autos os quesitos a 

serem respondidos pela perita. A Requerente impugnou a contestação. 

Saneado o feito, fixaram-se como controvertidos os pontos atinentes à 

qualidade de segurada especial da Autora, bem como a sua incapacidade 

laborativa temporária ou permanente. Para fazer frente a tais pontos, 

determinou-se a produção de prova testemunhal e pericial. Audiência de 

instrução realizada em 16 de setembro de 2019, na qual foram ouvidos a 

Requerente e as testemunhas por ela arroladas. Feita a perícia, a 

Requerente foi constatada com incapacidade laborativa total e temporária. 

A Requerente apresentou suas razões finais. Devidamente intimado, o 

Requerido nada manifestou quanto ao laudo pericial. É o relato do 

necessário. Fundamento. Da Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a 

obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado, além de comprovar 

sua qualidade de segurado, demonstrar sua incapacidade total e 

permanente para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 

8.213/91), além de cumprir com período de carência, que para a 

aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, 

conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. Quanto a 

qualidade de segurada especial, resta comprovado pelos documentos 

juntados na inicial, bem como pelo depoimento das testemunhas, colhidos 

na instrução do feito. Já quanto a incapacidade laborativa da Requerente, 

conforme vemos em análise à perícia médica, constatou-se a existência 

de incapacidade total e temporária, podendo a patologia ser tratada por 

meio de cirurgia. Para melhor entendimento das conclusões exaradas no 

laudo apresentado, colaciona-se a conclusão do laudo pericial: “Com base 

nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da 

Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que a 

autora apresenta diagnóstico de alterações degenerativas leves 

(espondiloartrose) na coluna e aneurisma cerebral. Há incapacidade 

laborativa e temporária durante 1 ano. Com indicação de tratamento 

cirúrgico para evitar as sequelas da patologia pela ruptura do aneurisma. 

Há restrições para atividades que exijam esforços físicos moderados e 

intensos.” Não obstante a existência de condições subjetivas, que 

dificultem a reabilitação profissional da Requerente, tem-se que a perita 

não descartou de todo a hipótese de reabilitação profissional, após a 

realização de tratamento adequado. Nesse ponto, diante da possibilidade 

de tratamento, bem como de posterior reabilitação profissional e 

reinserção da segurada ao mercado de trabalho, tem-se que o interesse 

coletivo, aqui representado pela Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos 

pessoais da Requerente. Portanto, ausente o requisito de incapacidade 

total e permanente para o trabalho, e com a possibilidade de tratamento e 

reabilitação profissional constatada na perícia, não há que se falar em 

direito à aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o pedido da 

Requerente. Do Auxílio-Doença Como se sabe, o auxílio-doença, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é concedido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Os requisitos para a 

concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por 

mais de 15 (quinze) dias. Como já adiantado, a qualidade de segurada 

resta comprovada pelos documentos juntados aos autos pela Requerente, 

bem como pela prova testemunhal. No tocante à carência exigida, tem-se 

igual comprovação pelos documentos constantes nos autos. No que se 

refere à incapacidade laborativa, conforme já amplamente demonstrado no 

tópico anterior, que analisou o pedido de aposentadoria por invalidez, a 

Requerente foi constatado com incapacidade laborativa total e temporária. 

Constatou-se também a possibilidade de tratamento e reabilitação 

profissional. Assim, fica evidente estarem devidamente preenchidos os 

requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício do 

auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: “Reconhecida 

incapacidade parcial e temporária, devido o auxílio-doença a contar da 

data da cessação administrativa indevida do benefício (em 30.06.2007), 

descontados eventuais valores pagos a título de benefício por 

incapacidade, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 

0005585-83.2006.4.01.3807; MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Cleberson José Rocha) Dessa forma, considerando que foram 

preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial 

de implementação do benefício de auxílio-doença. – Da Duração do 

Benefício Em que pese a Perita ter delimitado prazo de duração da 

incapacidade laborativa em um ano, que seria o prazo para a reabilitação 

profissional da Requerente, a profissional especificou que tal recuperação 

somente poderia se dar mediante a realização de procedimento cirúrgico. 

Dessa forma, percebe-se a impossibilidade de se limitar a duração do 

benefício por somente um ano, eis que não cabe ao julgador, tampouco à 

Perita, precisar a data de realização do procedimento, tampouco 

estabelecer que a recuperação da Requerente se dará no tempo previsto, 

sem qualquer intercorrência. Assim, consigne-se que, ao benefício aqui 

concedido, não será determinado prazo de duração, somente podendo ser 

cessado pelo Requerido no caso de se constatar a reabilitação 

profissional da Requerente por meio de perícia médica fundamentada. 

Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido 

pela Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da data do requerimento administrativo, em 17 de abril de 

2017. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às 

quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, 

que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 
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não podendo ser inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito
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Autos nº 1001466-46.2018.8.11.0051 Revisional Sentença. Vistos etc. 

Paulo Tavares Nunes, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

revisional em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., instituição 

financeira igualmente qualificada, visando à readequação de encargos 

acessórios previstos em título de crédito bancário. Para tanto, alegou a 

incidência de juros remuneratórios abusivos, porque superiores à média 

de mercado; a cobrança capitalizada de juros; e a cobrança de tarifas não 

contratadas. Com a inicial, veio a cópia do título de crédito. Indeferido o 

pedido antecipatório, o Requerido foi citado e ofereceu resposta. Em sua 

contestação, a Requerida defendeu, no mérito, a validade dos juros 

remuneratórios e sua forma composta de cálculo. Novamente aos autos, o 

Requerente reiterou suas razões iniciais. É o relato do necessário. 

Fundamento. – Do Julgamento Imediato: O deslinde da demanda não 

depende de dilação probatória. Assim, atento à regra do art. 356 do NCPC, 

conheço diretamente do pedido, julgando-se antecipadamente a lide. Com 

efeito, os argumentos ventilados pelo Requerente repousam só na correta 

interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos encargos 

acessórios cabíveis em operações financeiras. A análise de tais questões 

depende apenas do conhecimento do ordenamento jurídico que as define 

e, também, do estudo minucioso das taxas de juros e correção monetária 

previstas no contrato firmado pelas Partes. Nem mesmo a perícia contábil 

se mostra relevante à análise da causa. É que não se questionou, em 

momento algum, a idoneidade dos cálculos elaborados pelo Requerido. É 

incontroverso que foram tais cálculos elaborados conforme os termos 

ajustados entre as partes. Questionou-se, repito, justamente a legalidade 

desses termos. Ora, a legalidade, ou não, de qualquer cláusula contratual 

não depende de qualquer perícia contábil. Basta ao julgador verificar se 

aquele acessório tem cabimento no ordenamento jurídico então vigente. A 

verificação de que aquele determinado índice, ou aquela determinada taxa 

de juros, é ilegal não depende da verificação de sua incidência na 

evolução do débito. Estando previsto no instrumento firmado entre as 

partes, é evidente que se fez computar na progressão da dívida. A 

perícia, nessa perspectiva, só teria o condão de confirmar a incidência de 

um encargo acessório que o próprio instrumento já afirmou presente. A 

perícia, ao menos no meu sentir, seria necessária apenas se o autor 

afirmasse, por exemplo, que aquele determinado índice ou taxa, previsto 

no título, teria sido substituído por outro índice ou taxa diferente. Dessa 

feita, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide. – Do Mérito: Dos 

Juros Remuneratórios: A questão acerca da limitação das taxas de juros 

remuneratórios só pode ser bem analisada depois de verificada a 

evolução histórica dos vários diplomas legais que, desde a época do 

Código Civil de 1916, vem tratando do tema. De início, com a promulgação 

e publicação do diploma civil anterior, seguindo-se o liberalismo da época, 

tinha-se a total liberalidade na fixação dos encargos remuneratórios. Por 

expressa disposição legal, as partes, desde que assim dispusessem no 

corpo do instrumento contratual, poderiam fixar quaisquer taxas 

remuneratórias. Essa, a previsão do art. 1.262 do Código Civil revogado: 

“Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao 

empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem 

fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem 

capitalização.” Daí se infere que a taxa legal, prevista no art. 1.062 do 

mesmo diploma, servia apenas em caso de omissão contratual, em 

aplicação subsidiária. Prevendo-se, no contrato, a incidência de juros 

remuneratórios, sem, contudo, determinar a sua taxa, aplicava-se o 

montante reviso no art. 1.062 do Código de 1916. Ocorre que essa plena 

liberalidade não sobreviveu à denominada Lei da Usura. Com o advento do 

Decreto 22.626/33, o ordenamento jurídico pátrio excluiu, por completo, a 

possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior ao 

dobro da taxa legal. Veja: “Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos 

desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao 

dobro da taxa legal.” As normas financeiras, portanto, conheceram os 

dois extremos: passou-se do liberalismo total à restrição absoluta. Com o 

advento do Decreto 22.626/33, dito Lei da Usura, impediu-se a fixação de 

qualquer taxa de juros superior ao dobro da legal. Essa restrição, vale 

dizer, era de aplicação genérica. Aplicava-se ao mercado financeiro como 

um todo, aí incluídas as instituições financeiras. À época, não havia 

qualquer diferenciação normativa entre os componentes do sistema 

financeiro e quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas. Em 1964, 

porém, publicou-se a Lei 4.595/64, visando à regulamentação da política e 

instituições monetárias do país. Além de tratar do sistema financeiro 

nacional, criou o Conselho Monetário Nacional. A partir desse instante, 

parte considerável da doutrina vislumbrou uma bifurcação das normas 

sobre os juros convencionais. Para abalizada parcela da doutrina e da 

jurisprudência, havia um regime normativo próprio das instituições 

financeiras, regido pela Lei 4.595/64, e outro, aplicável às demais pessoas 

físicas e jurídicas, este regulado pelo Decreto 22.626/33. Essa dicotomia 

de tratamento tem mesmo razão para existir. É que a atividade exercida 

pelas instituições financeiras, especialmente aquelas de captação e 

repasse de moeda, guarda próxima relação com a política monetária 

nacional. E a própria natureza dessa atividade torna absolutamente 

indesejável a prefixação de uma taxa única de juros remuneratórios. Tal 

questão já foi bem analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, nas 

palavras do relator Ministro Eros Grau, assim se posicionou na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 2591: “Os fatores que permeiam a política 

macroeconômica de um país, entre eles a TAXA DE JUROS, são questões 

mutáveis no tempo. Como tal, deve ter a flexibilidade adequada exigida 

pelas flutuações conjunturais e estar, portanto, subordinada ao órgão 

regulador e com competência institucional de implementar tal política.” Para 

concluir: “Não há pré-fixação ou petrificação de TAXA DE JUROS por meio 

de lei, uma vez que essa prática é incompatível com o dinamismo e a 

flutuação dessa área de economia.” Tem-se, na figura do Conselho 

Monetário Nacional, órgão diretivo da atividade financeira nacional, com a 

função institucional de bem regular tal parcela da economia brasileira. 

Entre suas funções, como bem demonstrado pelo Ministro Eros Grau no 

julgamento colacionado, inclui-se justamente a definição do modelo das 

taxas de juros aplicáveis pelas instituições financeiras. E o CMN, ao definir 

o modelo pátrio dos juros convencionais – ao contrário do afirmado pelo 

Requerente – expressamente adotou o sistema da liberdade de 

estipulação entre as partes. Com efeito, esse o teor da Resolução 

1.064/85: “Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos 

bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão 

realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis.” É certo que a Lei 

4.595/64 parece atribuir ao Conselho Monetário Nacional apenas a 

possibilidade de limitar as taxas de juros aplicadas pelas instituições que 

compõem o sistema financeiro nacional. Essa, aliás, a tese defendida pelo 

Requerente. Entretanto, tal previsão legal deve ser lida dentro de certos 

parâmetros. É que o mandamento do art. 4º, IX, da Lei 4.595/64 se insere 

em um sistema de livre pactuação dos juros convencionais. Assim, por 

certo que a atividade do CMN só poderia ser a de regular os juros 

mediante definição de um teto. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal 

Federal, ao deliberar sobre os juros convencionais aplicados pelas 

instituições financeiras, no enunciado 596 de sua súmula de 

jurisprudência, concluiu pela possibilidade de livre pactuação dos juros. 

Veja: “Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema 

financeiro nacional.” Nesse ponto, cumpre ressaltar que tal enunciado, 

proclamado antes do advento da Constituição Federal de 1988, não sofreu 

qualquer influência do antigo art. 192, § 3º, da Carta Política. É que, 

pronunciando-se sobre a questão, o próprio STF entendeu que o referido 
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dispositivo constitucional não era auto-aplicável. Ainda que parecesse 

que, a uma primeira vista, o legislador, ou mesmo o órgão institucional 

correspondente, não poderia fixar uma taxa superior àquela prevista no 

art. 192, § 3º, da Lei Maior – justamente por ser ela a Lei Maior – fato é 

que, pela dinâmica do sistema financeiro pátrio, e a sua íntima relação com 

a política monetária, já explanada acima, não se pode desejar a definição 

de uma taxa de juros convencionais imutável, mesmo que aposta no texto 

constitucional. Mais recentemente, o mesmo Supremo Tribunal Federal 

expediu súmula vinculante, uniformizando, assim a manifestação judicial 

acerca do tema. Veja: “Súmula Vinculante 7: A norma do parágrafo 3º do 

artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/03, 

que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de lei complementar.” Veja que, nos termos do art. 

2º da Lei 11.417/06, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, feita 

nos termos ali delineados, direciona a manifestação das instâncias 

inferiores: “Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar 

enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, 

terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 

à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

prevista nesta Lei.” Por isso é que, em decorrência do próprio sistema 

econômico e financeiro, e também por conta da vinculação proveniente da 

Súmula Vinculante 7 do STF, tem-se que as instituições financeiras não 

podem sofrer aquelas limitações comuns aos demais entes privados Mas 

o fato de a legislação ordinária – ou mesmo a constitucional – não ter 

imposto um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições 

que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a 

possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes. Como se sabe, 

o ordenamento jurídico não se compõe de normas isoladas. Bem ao 

contrário, há verdadeira conexão entre os vários sistemas normativos e, 

assim, a boa interpretação depende inevitavelmente da análise do sistema 

jurídico como um todo. No caso dos autos, ainda que, pelas normas de 

direito financeiro, não exista qualquer limitação às taxas de juros, tem-se, 

na legislação consumerista, óbice à fixação de taxas abusivas. E porque 

não poderia explanar melhor, valho-me da manifestação do Ministro Aldir 

Passarinho Junior no Recurso Especial 680237/RS: “Em conclusão, tenho 

que mesmo para os contratos de agentes do Sistema Financeiro Nacional 

celebrados posteriormente à vigência do Código Civil, que é lei ordinária, 

os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação, devendo ser 

cobrados na forma em que ajustados entre os contratantes, consoante a 

fundamentação acima, que lhes conferia idêntico tratamento antes do 

advento da Lei 10.406/02, na mesma linha da Súmula 596 do E. STF. 

Observo, contudo, que isso não afasta a conclusão a que chegou esta 2ª 

Seção no julgamento do REsp. 271.214/RS, sobre a incidência do CDC a 

tais contratos, se demonstrada, concretamente, a abusividade, nos termos 

daquele acórdão majoritário.” Uma interpretação sistemática das normas 

financeiras e consumeristas, portanto, só pode permitir a conclusão de 

que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ainda que 

livres perante aquelas, sofrem limitação destas. Essa, a expressa 

disposição do art. 51, IV, do CDC: “Art. 51. São nulas de pleno direito, 

entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: (…) IV - estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Não 

basta ao Requerente, porém, comparar os juros de captação com os 

remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, o abuso na 

estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se os encargos 

praticados por uma determinada instituição financeira estiverem em total 

desacordo com as taxas praticadas pelo próprio mercado. No mesmo 

sentido, a manifestação do Ministro Ari Pargendler, no Recurso Especial 

407.097/RS: “Os negócios bancários estão sujeitos ao Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive quanto aos juros remuneratórios; a abusividade 

destes, todavia, só pode ser declarada caso a caso, à vista da taxa que 

comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado 

na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.” Dito 

isso, e ao contrário do afirmado pelo Requerente, não observo qualquer 

abuso na fixação das taxas de juros remuneratórios. O título apresentado 

nos autos prevê juros remuneratórios de 2,17% ao mês, correspondentes 

a 29,43% ao ano, dada a forma de cobrança dos juros. Data maxima 

venia, essa taxa constate da cédula não demonstra abuso algum. Bem ao 

contrário, trata-se de encargos módicos, perfeitamente compatíveis com 

os adotados no mercado financeiro. De toda sorte, cabia ao Requerente 

comprovar a disparidade entre os juros praticados pelo Requerido e 

aqueles divulgados pelo Banco Central para operações similares. Sem tal 

prova, mantém-se hígida a remuneração da instituição financeira. Da 

Capitalização dos Juros: Em relação às instituições financeiras, existe 

autorização legal específica para tal questionada forma de cômputo dos 

juros. Isso porque o artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36 assim 

autoriza de forma genérica a capitalização dos juros: “Art. 5o Nas 

operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano.” E, no caso dos autos, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, 

repete-se a autorização no artigo 28, § 1º, I, da Lei 10.931/04: “Art. 28. A 

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa 

dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, 

seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos 

extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o 

Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a 

dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o 

caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os 

demais encargos decorrentes da obrigação;” É bom frisar que, apesar de 

permitida, adotar-se-á a forma composta de cálculo dos juros apenas se 

assim for do consenso das partes. Em outras palavras, sem a previsão 

contratual ou cedular, não se poderá assim computar os juros. Entretanto, 

segundo entendimento desposado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, a simples estipulação de taxa de juros anual superior a doze 

vezes a taxa mensal basta para que se tenha por expressa a forma 

composta de cálculo dos juros. Veja: “A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxas de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permiti a cobrança da taxa efetiva 

anual contratada”. (STJ, REsp 973.827/RS) Assim, nada existe a exigir 

modificação daquilo que foi ajustado. Indefere-se, no ponto, o pedido de 

revisão. Das Taxas Contratadas: A inicial, genericamente, questionou a 

idoneidade de taxas e tarifas não contratadas. No tópico reservado aos 

pedidos, sequer solicitou, expressamente, a exclusão de alguma taxa em 

especial. Há, nessa conduta, falha processual, porque a causa de pedir e 

os pedidos devem ser bem especificados (arts. 322 e 324 do Novo código 

de Processo Civil) para que, dessa maneira, permitam o pleno exercício da 

ampla defesa. A despeito disso, visando à aplicação integral dos novos 

princípios norteadores do Processo Civil, verifica-se que o título 

questionado só fez menção a uma única tarifa, qual seja, a de avaliação 

do bem. Entretanto, tal como as demais teses do Requerente, tal 

discussão já se pacificou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sob o 

Tema de número 958, no julgamento de repetitivo, já se decidiu sobre a 

validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Assim, sem 

alegação do Requerente acerca da ocorrência das ressalvas feitas pela 

2ª Seção do STJ, notadamente quanto à abusividade da cobrança por 

serviço não prestado, bem como quanto à onerosidade excessiva, 

mantém-se hígida a tarifa. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, na forma do art. 487, I, do 

NCPC, mantendo incólume o título emitido pelo Requerente. Sem custas, 

dada a gratuidade. CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 15% do valor atribuído à causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, considerado, em especial, o curto 

tempo de tramitação do feito. Entretanto, em razão da gratuidade, 

suspende-se a exigibilidade da verba pelo prazo de cinco anos, na forma 

do art. 98, § 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000076-07.2019.8.11.0051 Previdenciário Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação de benefício previdenciário aduzido por Lenir Capelari de 

Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. A Requerente impugnou a contestação. Audiência de 

instrução realizada em 23 de janeiro de 2020. É o relatório. Fundamento. – 

Do Mérito Como se sabe, o deferimento do benefício pleiteado depende do 

atendimento de todos os requisitos elencados pela lei. A Lei nº 

8.213/1991, em seu art. 52, caput, assevera que: “Art. 52. A 

aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência 

exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte cinco) anos de 

serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.” 

No entanto, há que se levar em consideração que o tempo mínimo de 

contribuição a ser considerado para a concessão do benefício pleiteado, é 

na verdade aquele descrito no art. 201, § 7º, I, da Constituição federal de 

1988: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: (...) § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher;” Quanto ao primeiro requisito exigido, qual seja, o 

tempo de serviço superior ao tempo mínimo, tenho que os documentos 

carreados aos autos são provas suficientes ao seu preenchimento. Para 

tanto, leve-se em consideração o exercício de atividade rural em economia 

familiar anterior à competência de novembro de 1991, sendo este período 

intercalado com trabalho urbano, perfazendo o total de 35 anos, quatro 

meses e 26 dias de contribuição, sendo 16 anos, três meses e 20 dias 

com efetiva contribuição referente a labor urbano. Nesse ponto, 

consigne-se que a data final do período contributivo ao labor urbano 

deverá ser aquela firmada na CTPS da Requerente, em detrimento ao 

constante na CNIS. Isso porque, em respeito ao princípio da boa fé, 

deve-se presumir a veracidade das informações constantes na CTPS, não 

devendo o segurado ser prejudicado por erro ou inveracidade nas 

informações repassadas pelo seu empregador ao INSS. Assim, tem-se o 

preenchimento do requisito segundo, a qualidade de segurada, que se 

encontra demonstrada pelos documentos juntados pelas Partes, em 

especial o CNIS da Parte Autora, que dá conta que o Requerente possui 

contribuições efetivas, com vínculo urbano, ao menos até fevereiro de 

2019. Em relação ao tempo de contribuição na condição de segurado 

especial, tem-se que, os documentos carreados aos autos, bem como a 

prova testemunhal, dão conta que a Requerente laborou na condição de 

trabalhador rural em regime de economia familiar desde os 12 de anos de 

idade, completados em 11 de julho de 1975, com sua família ao menos até 

30 de outubro de 1995, quando então casou com Antônio Roque Boza de 

Oliveira em 06 de fevereiro de 1982, qualificado, a ocasião, como 

agricultor. Tal tempo de contribuição, como segurada especial, somados 

ao tempo de contribuição com vínculo urbano, como já dito, chega-se ao 

total de mais de 35 anos, quatro meses e 26 dias de contribuição, com 

mais de 15 anos de carência exigidas. Portanto, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Decido. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedente o pedido aduzido pelo 

Requerente para CONDENAR o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir do requerimento 

administrativo na data de 03 de julho de 2018. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de 

correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o requerido implante, em 10 dias a 

partir do trânsito em julgado da sentença, o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal inicial de 

100% do salário de benefício, ressalvado o manejo do fator previdenciário, 

ou da regra contida na Medida Provisória 676/2015, devendo-se aplicar a 

regra que for mais benéfica ao Requerente. Para o período considerado 

como segurada especial (11 de julho de 1975, com sua família ao menos 

até 30 de outubro de 1995), deverá ser utilizado o valor de um salário 

mínimo como salário de benefício para o cômputo da renda mensal inicial. 

Ressalte-se que a RMI não poderá ser inferir a um salário mínimo. 

OFICIE-SE, pois, ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, 

devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos 

seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

(Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Novo Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000689-27.2019.8.11.0051 Previdenciário Sentença. Vistos etc. 

Rosenil Rodrigues da Silva, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação previdenciária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. No decorrer da ação, o Requerido apresentou 

proposta de acordo, com o qual a Requerente manifestou concordância, 

requerendo sua homologação. É o relato do necessário. Decido. Mesmo 

que se trate de direitos indisponíveis, dada a concordâncias Partes, nada 

obsta a homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, dada a gratuidade. Honorários conforme acordado. Sem 

reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de 

Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-21.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. M. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 05/05/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 29604631. Campo Verde-MT, 10 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003301-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. S. (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 30/04/2020 Hora: 13:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 29649767. Campo Verde-MT, 11 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-83.2019.8.11.0051

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 517 de 948



Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PUPIN (AUTOR(A))

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABC BRASIL S.A. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 30/04/2020 Hora: 14:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 29693527. Campo Verde-MT, 11 de 

março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000251-64.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 30/04/2020 Hora: 15:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 29148613. Campo Verde-MT, 11 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5484 Nr: 1425-58.2002.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider, Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, PEDRO PAULO GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO, na pessoa de seu procurador, da penhora 

"on line" realizada nos autos com o bloqueio do valor total de R$ 2.512,79, 

das contas bancárias do executado Laurindo Guolo, para que no prazo de 

05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 165280 Nr: 3195-90.2019.811.0051

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS, CG, WMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Decido. Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, JULGO 

inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR 

o vínculo biológico entre a criança Maria Eduarda Souza Silva e o 

Requerido Cleiton Gonçalves. EXPEÇA-SE o necessário à correção do 

assento de nascimento, fazendo inserir, no campo reservado aos 

ascendentes paternos, o nome do Requerido e o de seus pais. Com o 

expediente, JUNTE-SE cópia do documento de identidade tirada à época da 

audiência de conciliação. INTIME-SE o Requerido, pessoalmente, pelo 

correio, informando-o sobre a presente sentença de reconhecimento de 

paternidade e, mais importante, sobre a necessidade do ajuizamento de 

ação de guarda, caso persista a pretensão de ter consigo a filha. Sem 

custas e sem honorários, dada a gratuidade. Certificado o trânsito em 

julgado, e confirmada a correção do assento de nascimento, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 11 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34124 Nr: 666-79.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS, Cpf: 

07857847801, Rg: 23.524.512-4, Filiação: Dirce e Silva dos Santos e 

Newton Sergio dos Santos, data de nascimento: 07/06/1968, brasileiro(a), 

natural de Avanhandava-SP, casado(a), agricultor, Telefone 66 

99613-5079. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 646,42 (Seiscentos e quarenta e seis reais e 

quarenta e dois centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Nos termos do artigo 5.º do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à parte EXECUTADA, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 646,42 (seiscentos e quarenta e seis reais, quarenta e dois 

centavos), a qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 62/66. 

Este valor deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais, quarenta centavos) para recolhimento de 

CUSTAS e R$ 233,02 (duzentos e trinta e três reais, dois centavos) para 

fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Souza 

Alves Xavier, digitei.

Campo Verde, 06 de março de 2020

Maria de Fátima Souza Alves Xavier Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14748 Nr: 670-92.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Alves Deanhaiha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais, quarenta centavos), o qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 68/73. Fica ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663 Nr: 2036-40.2004.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA DORES GERMANO DE OLIVEIRA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER CEZAR FACHONI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 1.007,00( hum mil e sete reais), a qual foi condenada nos termos da 

r. sentença de fls. 188/190. Este valor deverá ser pago de FORMA 

SEPARADA, sendo R$ 858,02 (oitocentos e cinquenta e oito reais e dois 

centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 148,98 (cento e quarenta e 

oito reais, noventa e oito centavos) para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se 

for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, 

para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6597 Nr: 952-38.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 562,38(quinhentos e sessenta e dois reais, trinta e oito centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 51/56.Este valor 

deverá ser pago de FORMA SEPARADA, sendo R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais, quarenta centavos)para recolhimento de CUSTAS e R$ 

148,98(cento e quarenta e oito reais, noventa e oito centavos)para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6669 Nr: 1023-40.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais, quarenta centavos), o qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 40/45. Fica ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6784 Nr: 1143-83.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais, quarenta centavos), o qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 68/73. Fica ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3522 Nr: 640-33.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO APARECIDO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA a 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 439,88 (quatrocentos e trinta e nove reais, oitenta e oito centavos) 

), nos termos da r. sentença de fls. 122/134. Fica ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71523 Nr: 514-94.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Aparecida Oliari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Natalício Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, do Termo de 

Penhora juntado nos autos à fl. 106, referente a penhora do seguinte 

imóvel: 50% (cinquenta por cento) de um imóvel inscrito na matrícula nº 

8.636, do Livro nº 2-AE, de 26/05/1992, do CRI da cidade de Dom 

Aquino-MT, sendo um imóvel urbano, constante do lote sob nº 12, da 

quadra nº 26, do loteamento denominado “JARDIM CAMPO VERDE”, 

medindo a área superficial de 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados), situado neste município e Comarca de Campo Verde-MT, em 

nome de Paulo Fernando da Rosa, para, querendo, manifestar-se nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86135 Nr: 4193-34.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Elias Zersi Leiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte executada foi intimada da penhora de valores, 

conforme carta de ref. 69 e AR juntado à ref. 75; Que, deixou decorrer o 

prazo e nada manifestou. INTIMO a parte exequente para impulsionar o 

feito requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102791 Nr: 351-75.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdSeSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Souza 

Machado - OAB:232060, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paiva Ribeiro Neto - 

OAB:OAB/PI n° 9729

 Certifico que, por orientação, tendo em vista que o Requerido possui 

advogado cosntituído, INTIMO A PARTE REQUERIDA para se manifestar 

sobre a proposta da parte requerente constante da decisão de ref. 47; e, 

II) INTIMO ainda o REQUERIDO para, no prazo de 05 (cinco) dias, apontar, 

de maneira clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entender 

pertinentes ao julgamento da lide, com indicação da matéria que considera 

incontroversa. CONSIGNE-SE que no referido prazo deverá ESPECIFICAR, 

quanto ao aspecto controvertido, às provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE que o silêncio ou o protesto genérico 

pela dilação probatória serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, bem como que os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias serão indeferidos. "...ATENTEM-SE as partes 

para, desde logo, manifestarem-se sobre a matéria cognoscível de ofício 

pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de prejuízo ou cerceamento de 

defesa .."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103637 Nr: 608-03.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto, Companhia de Saneamento da Capital, 

Município de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/O

 Intimo a parte autora para se manifestar sobre as contestações Ref: 

49/53 no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83372 Nr: 2856-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Coelba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Avelino 

Viana - OAB:519/B

 Certifico que, INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 138/139 no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71487 Nr: 479-37.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Rodrigues Osorio-ME, Valdeci Rodrigues 

Osorio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda, Algodoeira Sucesso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 INTIMO a parte credora, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze), apresente memorial atualizado da dívida, subtraída a 

quantia levantada, bem como indique bens passíveis de penhora, sob 

pena de suspensão da execução, na forma delineada na decisão de fls. 

135/137.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28182 Nr: 2291-22.2009.811.0051
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Rasqueri Mendes Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moldec Modelação e Usinagem Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomendes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:OAB/MT 9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelto Diniz Corvino - 

OAB:229802/SP

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO, na pessoa de seu procurador, da penhora 

"on line" realizada nos autos com o bloqueio do valor total de R$ 2.626,77, 

das contas bancárias do executado, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou 

existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, 

§2º, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24338 Nr: 2308-92.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, 

Selina Delesia Botan Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Anely de Moraes Pereira Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Patrícia 

Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - OAB:, 

Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico para retificar e tornar sem efeito a certidão de intimação para 

pagamento de custas remanescentes, publicada no DJE n.º 10691, de 

09/03/2020, tendo em vista consulta realizada no DCA-Departamento de 

Controle e Arrecadação sobre a aludida cobrança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24350 Nr: 2298-48.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Certifico para retificar e tornar sem efeito a certidão de intimação para 

pagamento de custas remanescentes, publicada no DJE n.º 10691, de 

09/03/2020, tendo em vista consulta realizada no DCA-Departamento de 

Controle e Arrecadação sobre a aludida cobrança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20222 Nr: 2563-84.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromin Antonio Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certifico para retificar e tornar sem efeito a certidão de intimação para 

pagamento de custas remanescentes, publicada no DJE n.º 10691, de 

09/03/2020, tendo em vista consulta realizada no DCA-Departamento de 

Controle e Arrecadação sobre a aludida cobrança.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151526 Nr: 5195-97.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Caetano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA CANOSSA - 

OAB:173924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYLDO DE OLIVEIRA DE 

PAULA - OAB:267069

 Autos n° 5195-97.2018.811.0051 (151526)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

A Acusada SOLANGE CAETANO DE JESUS, devidamente citada, ofereceu 

resposta por meio da Defensoria Pública Estadual, postergando a 

apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa da Acusada serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

da Acusada, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de março de 

2020, às 14h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, a Defensoria Pública, o 

Acusado, a Vítima e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151573 Nr: 5199-37.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE PRISCILA RAMOS DE OLIVEIRA, 

Cpf: 04026204103, Rg: 24833738, Filiação: Vera Lucia Ramos dos Santos 

e Elias de Oliveira, data de nascimento: 14/05/1994, brasileiro(a), natural 

de Jaciara-MT, divorciado(a), do lar, Telefone (66) 99620-2378.. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Requerente acima qualificada, acerca de todo 

conteúdo do despacho proferido nos autos à fl. ref. 12, a qual deverá 

manifestar acerca da necessidade ou não do deferimento das medidas 

protetivas.

Despacho/Decisão: Autos n° 5199-37.2018.811.0051 (151573)Ação 

ProtetivaDespacho.Vistos etc.Trata-se de pedido de medida protetiva 

aduzido pelo ilustre Delegado de Polícia em favor de Eliane Priscila Ramos 

de Oliveira, visando à imposição de restrições a FRANCISCO DE 

OLIVEIRA.Vislumbra-se dos autos que antes de deliberar acerca dos 

pedidos de medidas protetivas, foi determinado que a autoridade policial 

colhesse o depoimento da mãe da ofendida (p. ref. 04).Prosseguindo, 

foram colhidas as declarações da senhora Vera Lucia Ramos, genitora de 

Eliane, a qual informou que desde a data dos fatos, o casal está separado 

(p. ref. 10).Sendo assim, considerando o lapso temporal ocorrido desde a 
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data do pedido e, ainda, as declarações prestadas pela genitora da 

ofendida, INTIME-SE a Requerente ELIANE PRISCILA RAMOS DE OLIVEIRA, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagá-la acerca da necessidade ou 

não do deferimento das medidas protetivas.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Às providências.Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 11 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171515 Nr: 6185-54.2019.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO CASTRO MARTINS, Cpf: 

01497376106, Rg: 1662374-6, Filiação: Lenira de Castro Martins e Lazaro 

Jacinto Martins, data de nascimento: 14/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia-MT, convivente, pintor, Telefone 66 99725 3825. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR FABIANO CASTRO MARTINS 

ACERCA DA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA R. DE O. B.

Resumo da Inicial: (...)Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, I, II e III da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e 

aplico as seguintes medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 

(SEIS) MESES: 1. O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida 

em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de 

desobediência. 2. O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato 

com a requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3. A 

restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente, 

Igreja Petencostal SOS Jesus, SOS centro de convivência, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 4. Determino a 

suspensão da posse e restrição do porte de armas, se existentes.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, I, II e III da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e 

aplico as seguintes medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 

(SEIS) MESES:1.O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida 

em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de 

desobediência.2.O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato 

com a requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3.A 

restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente, 

Igreja Petencostal SOS Jesus, SOS centro de convivência, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida.4.Determino a 

suspensão da posse e restrição do porte de armas, se 

existentes.Intime-se a vítima do deferimento das medidas, inclusive do 

prazo que vigorará. Expirado o prazo da presente medida de proteção, a 

mesma será extinta, assim, caso nova situação emergencial surja, a vítima 

deverá requerer novas medidas protetivas, salvo se ela informar nestes 

autos, antes de se expirar o prazo, interesse em prorrogar estas medidas. 

Portanto, decorrido o prazo estabelecido nesta decisão, sem a 

manifestação da vítima, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante da 

Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da 

Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora determinadas, 

tomando as medidas legais cabíveis em caso de descumprimento pelo 

Requerido.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido, no endereço e número 

de telefone celular informado nos autos.Cumpra-se com urgência, 

inclusive no plantão judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, caso 

necessário, valendo a presente como mandado.Às providências.Campo 

Verde/MT, 4 de dezembro de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 12 de dezembro de 2019

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83625 Nr: 3023-27.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Silva Costa, Lucas Daniel Miranda 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR SILVA COSTA, Rg: 

2281411-6, Filiação: Fernanda Martins da Silva e Paulo Cesar Rosa da 

Costa, data de nascimento: 04/01/1996, brasileiro(a), natural de Campo 

Verde-MT, convivente, diarista, Telefone 66-9627-6403. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para CONDENAR o Acusado Júlio Cesar Silva Costa, brasileiro, nascido 

em 04.01.1996, natural de Campo Verde-MT, filho de Fernanda Martins da 

Silva e Paulo Cesar Rosa da Costa como incurso nas penas do artigo 157, 

§ 2º, incisos I e II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.Em observância 

às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as 

penas:O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de 

reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 1ª fase – Pena Base: 

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, vislumbra-se que a conduta do 

Acusado apresenta grau de reprovabilidade acima do ordinário, eis que 

durante a execução do roubo foi utilizada violência, como chutes, 

coronhadas, puxões de cabelos e proferidas ameaças contra as vítimas. 

Ademais, os ofendidos foram amarrados, dentre eles uma criança de 

apenas 04 (quatro) anos, e colocados em um dos cômodos da casa. O 

Acusado não anota antecedentes criminais negativos. A conduta social é 

voltada para o crime, pois, na mesma noite cometeu uma tentativa de 

latrocínio na Comarca de Dom Aquino. Não há nos autos nada que indique 

qualquer desvio da personalidade do agente. As circunstâncias são 

graves, visto que o crime foi cometido no período noturno, por volta de 

00h00min, horário de menor vigilância, momento em que a família chegava 

a sua residência, depois do trabalho. Além disso, se dessume dos autos 

que houve o emprego de duas armas de fogo, graves ameaças e violência 

física. Dessa forma, utilizo como fundamento para agravar a pena base 

uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes 

(acusado e outras duas pessoas), adotando como qualificadora do crime 

(3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já 

sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de 

aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na 

terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias 

judiciais desfavoráveis”. Os motivos do crime não o afetam, pois que não 

se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato 

praticado causou consequências relevantes, visto que os bens subtraídos 

não foram recuperados e, conforme palavras das Vítimas, a família, 

especialmente uma criança de quatro anos, ficou bastante traumatizada 

com os fatos. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. 

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. 2º fase – Pena Provisória: 

Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se a inexistência 

de atenuantes e agravantes. Portanto, permanece a pena provisória 

inalterada.3ª fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da 

aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º, do 

artigo 157, do Código Penal, na forma como justificada na primeira fase da 
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dosimetria da pena. Além disso, o fato de que foram utilizadas duas armas 

de fogo para a prática do crime demonstra um maior poderio de intimidação 

das Vítimas. Dessa forma, há de se considerar que a pena merece 

elevação um pouco acima do mínimo. Assim, elevo a pena em 2/5, 

arbitrando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 

24(vinte e quatro) dias de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao 

pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal. Desta feita, estabeleço o regime inicial para 

cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa 

reprovação da conduta, diante das circunstâncias judiciais negativas e em 

razão do quantum da pena aplicada.De acordo com a alteração trazida 

pela Lei nº 12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, 

deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime 

inicial do cumprimento da pena. Assim, considerando que o Réu 

permaneceu preso do dia 22.08.2014 até o dia 17.02.2016, resta a cumprir 

a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) 

dias.Disposições finais:Impossível a substituição ou a suspensão da pena 

dos Acusados, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 

77 do Código Penal. Isento o Acusado nas custas processuais. Da 

sentença, intime-se o Ministério Público, o Acusado, pessoalmente, e a 

Defensoria Pública, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único 

da C.N.G.C./MT.Transitada esta sentença em julgado, extraia-se carta de 

guia, lançando-se o nome do Réu no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, 

arquivando-se os autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se 

que:1. O acusado foi preso no dia 24.08.2014, tendo sido colocado em 

liberdade em 17.02.2016.2. O acusado responde as ações penais nº 

3904-33 .2016 .811 .0051  (113072) ,  nes ta  Comarca  e  n º 

1014-46.204.811.0034 (35525), da Comarca de Dom Aquino. Publique-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.Campo Verde /MT, 

18 de setembro de 2019.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 13 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171697 Nr: 6258-26.2019.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLLEY LUCIANO BRITO DA SILVA, 

Cpf: 02259474128, Rg: 16220897, Filiação: Meire Miguel de Brito e Ludio 

Luciano da Silva, data de nascimento: 04/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 99236-0941. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Requerido, acerca das seguintes medidas 

protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES: 1.O Requerido se 

abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 

(quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 2.O Requerido deverá 

se abster, ainda, de tentar contato com a requerente e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 3.A restrição de aproximação vale, ainda, 

para a residência da Requerente, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, I, II e III da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e 

aplico as seguintes medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 

(SEIS) MESES:1.O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida 

em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de 

desobediência.2.O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato 

com a requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3.A 

restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.Intime-se a 

vítima do deferimento das medidas, inclusive do prazo que vigorará. 

Expirado o prazo da presente medida de proteção, a mesma será extinta, 

assim, caso nova situação emergencial surja, a vítima deverá requerer 

novas medidas protetivas, salvo se ela informar nestes autos, antes de se 

expirar o prazo, interesse em prorrogar estas medidas. Portanto, 

decorrido o prazo estabelecido nesta decisão, sem a manifestação da 

vítima, voltem-me os autos conclusos para sentença.OFICIE-SE ao ilustre 

Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.INTIMEM-SE a 

Requerente e o Requerido, no endereço e número de telefone celular 

informado nos autos.Sem prejuízo, OFICIE-SE à Promotoria de Infância e 

Adolescente e ao Juízo da Segunda Vara desta Comarca, comunicando 

acerca dos fatos narrados, diante do envolvimento de 

menores.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 

2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 07 de janeiro de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171803 Nr: 6313-74.2019.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO SOUSA LANOA, Cpf: 

04921981361, Rg: 6234090, Filiação: Maria do Socorro de Sousa Lanoa, 

data de nascimento: 08/09/1992, brasileiro(a), natural de Centro Novo-MA, 

convivente, serviços gerais - catador de frango, Telefone 66 99911 8509. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Requerido, acerca das seguintes medidas 

protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES: 1.O Requerido se 

abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 

(quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 2.O Requerido deverá 

se abster, ainda, de tentar contato com a requerente e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 3.A restrição de aproximação vale, ainda, 

para a residência da Requerente (Sítio Jardim América – Assentamento 

Dom Osório), a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, I, II e III da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e 

aplico as seguintes medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 

(SEIS) MESES:1.O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida 

em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de 

desobediência.2.O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato 

com a requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3.A 

restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente 

(Sítio Jardim América – Assentamento Dom Osório), a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida.Intime-se a vítima do 

deferimento das medidas, inclusive do prazo que vigorará. Expirado o 

prazo da presente medida de proteção, a mesma será extinta, assim, caso 

nova situação emergencial surja, a vítima deverá requerer novas medidas 

protetivas, salvo se ela informar nestes autos, antes de se expirar o 

prazo, interesse em prorrogar estas medidas. Portanto, decorrido o prazo 
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estabelecido nesta decisão, sem a manifestação da vítima, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e 

ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, 

parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às 

providências ora determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em 

caso de descumprimento pelo Requerido.INTIMEM-SE a Requerente e o 

Requerido, no endereço e número de telefone celular informado nos 

autos.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo Oficial 

de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 

2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 07 de janeiro de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171819 Nr: 6340-57.2019.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, Cpf: 

83446125353, Rg: 3096450, Filiação: Maria Vieira Alves da Silva, data de 

nascimento: 20/01/1962, brasileiro(a), natural de Timon-MA, viuvo(a), 

lavrador, Telefone 66-9.9977-4196. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Requerido, acerca das seguintes medidas 

protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES: 1.O Requerido se 

afaste do Lar, domicílio ou local de convivência com as vítimas. 2.O 

Requerido se abstenha de se aproximar das Ofendidas em distância 

inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 3.O 

Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato com as requerentes 

e familiares, por qualquer meio de comunicação. 4.A restrição de 

aproximação vale, ainda, para a residência das Requerentes, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica das ofendidas.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, I, II e III da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e 

aplico as seguintes medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 

(SEIS) MESES:1.O Requerido se afaste do Lar, domicílio ou local de 

convivência com as vítimas.2.O Requerido se abstenha de se aproximar 

das Ofendidas em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena 

de desobediência.3.O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar 

contato com as requerentes e familiares, por qualquer meio de 

comunicação. 4.A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

das Requerentes, a fim de preservar a integridade física e psicológica das 

ofendidas.Intime-se a vítima do deferimento das medidas, inclusive do 

prazo que vigorará. Expirado o prazo da presente medida de proteção, a 

mesma será extinta, assim, caso nova situação emergencial surja, a vítima 

deverá requerer novas medidas protetivas, salvo se ela informar nestes 

autos, antes de se expirar o prazo, interesse em prorrogar estas medidas. 

Portanto, decorrido o prazo estabelecido nesta decisão, sem a 

manifestação da vítima, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante da 

Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da 

Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora determinadas, 

tomando as medidas legais cabíveis em caso de descumprimento pelo 

Requerido.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido, no endereço e número 

de telefone celular informado nos autos.Sem prejuízo, OFICIE-SE à 

Promotoria de Infância e Adolescencia e ao Juízo da Segunda Vara desta 

Comarca, comunicando acerca dos fatos narrados, diante do 

envolvimento de menores.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão 

judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a 

presente como mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 07 de janeiro de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129852 Nr: 5654-36.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/O

 Autos n° 5654-36.2017.811.0051 (129852)

Criminal

Sentença.

Vistos etc.

O réu RAFAEL DIAS obteve o benefício da suspensão condicional do 

processo pelo período de 02 (dois) anos, em 28.11.2017, ficando o próprio 

ciente das condições do benefício.

No dia 28.11.2019, expirou o período de prova da suspensão condicional 

do processo, sem que houvesse revogação do referido benefício, 

independente da análise tardia do cumprimento ou não das condições 

impostas.

Certificado nos autos o integral cumprimento das condições impostas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugna pela 

extinção da punibilidade do Acusado, na forma do artigo 89, §5°, da Lei 

9.099/95.

 Decido.

Isto posto, declaro extinta a punibilidade do réu RAFAEL DIAS, qualificado 

nos autos, o que faço com fundamento no artigo 89, § 5º, da lei nº 

9.099/95 observando-se o determinado no Ofício Circular nº235/04 – 

CGJ/DJA.

O valor da fiança já foi objeto de análise nos autos.

Não há objetos apreendidos neste feito.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a sentença ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, ao Cartório Distribuidor e demais órgãos, 

sendo observando para tanto o disposto no Oficio Circular n° 234/04, da 

Corregedoria Geral de Justiça e, feitas às anotações de praxe, 

arquive-se.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de março de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 3591-77.2013.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADO o 

RÉU, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

620,80 (seiscentos e vinte reais e oitenta centavos) , a qual foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 131/142. Este valor deverá ser pago de 

FORMA SEPARADA, sendo R$ 139,66(cento e trinta e nove reais, 

sessenta e seis centavos) para recolhimento de TAXA JUDICIÁRIA e R$ 

481,14(quatrocentos e oitenta e um reais, quatorze reais) para fins de 

CUSTAS JUDICIAIS. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125984 Nr: 3833-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. IGOR JOSÉ RODRIGUES 

OAB/25093/0. de que o processo código 125984 já foi desarquivado no 

Sistema Apolo Eletrônico e encontra-se à sua disposição, BEM COMO, não 

sendo realizado qualquer peticionamento no prazo legal o mesmo será 

novamente arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132712 Nr: 7285-15.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorandi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:19480/O, Daniel de França Tavares - OAB:20.490/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. APOENO HENRIQUE SILVA SOARES 

OAB/MT 19.480/MT, de que fora designada audiência de instrução na 

comarca de Sarandi/RS para o dia 19/05/2020 às 16h00.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000678-61.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

DE SOUZA AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CONRADO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000680-31.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:TIAGO 

CONRADO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FLORINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000685-53.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SILVANA 

FLORINDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-74.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ANANIAS SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000703-74.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:IRINEU ANANIAS 

SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-88.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZEM PARAIBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGLIANO BARBOSA OAB - PB14849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOIZANIEL LIMA TENREIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010399-88.2015.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente foi devidamente intimada para que manifestasse o seu 

interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção e 

arquivamento (ID 16577501). Todavia, deixou de fazê-lo, preferindo a 

inércia (ID 20433152). Ex positis, JULGO EXTINTO este feito, sem 

apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, parágrafo 1°, do 

Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, realizem-se as 

anotações necessárias e em seguida arquivem-se os autos, independente 

de nova determinação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 
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providências. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003207-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003207-87.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Exequente pugnou pela desistência da presente ação (ID 29674819). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001403-84.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento da 

condenação, conforme comprovante de depósito de ID 29462841. A 

Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o 

que presume a sua anuência com pagamento (ID 29520022). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos, em favor do EXEQUENTE, em conta indicada 

por ele. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 10 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001366-28.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação (ID 25583498), cujo valor já foi levantado pelo credor, 

consoante alvará de ID 29780631. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 10 de março de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001616-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CONFECCOES SEM CENSURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CRISTINA NEVES ATAIDE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001616-90.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que houve 

bloqueio de valores pelo sistema BacenJud (ID 28726878). Intimada para, 

querendo, apresentar impugnação (ID 28115913), manteve-se inerte. A 

Exequente, por sua vez, diante da inércia da Executada, pede pelo 

levantamento do valor penhorado (ID 29403343). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor penhorado 

nos autos, em favor da EXEQUENTE em conta indicada por ela. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 10 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001617-12.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de depósito acostado aos autos (ID 

29237916). O Exequente, por sua vez, pugnou pelo levantamento do 

depósito efetuado pela Executada, o que presume a sua anuência com o 

pagamento (ID 29258756). É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe 

o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos 
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em favor da EXEQUENTE, em conta indicada por ela. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000060-58.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE LIMA QUIRINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO EMIDIO PEREIRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000060-58.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que houve 

bloqueio de valores pelo sistema BacenJud (ID 15069891). O Exequente, 

por sua vez, pede pelo levantamento do valor penhorado (ID 29288854). É 

o relato. Fundamento e Decido. Como já dito anteriormente, o Executado no 

processo de conhecimento foi revel, não havendo necessidade de 

intimação pessoal para manifestação sobre a penhora. Portanto, não há 

óbice para a liberação do valor penhorado para quitação do débito em 

execução. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu 

inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor penhorado nos autos, em favor do EXEQUENTE em conta indicada 

por ele (ID 29288854). Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 10 de 

março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000937-27.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de depósito de ID 29127606. A 

Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o 

que presume a sua anuência com pagamento. É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos, em favor do EXEQUENTE, em conta indicada por ele. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000558-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000558-23.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que não foram localizados bens penhoráveis da parte 

Executada, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Segundo o referido dispositivo, a impossibilidade de 

localização do devedor ou de bens penhoráveis seus determina a imediata 

extinção do feito. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Defiro o que seja expedida certidão judicial de existência de dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000476-89.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que não foram localizados bens penhoráveis da parte 

Executada, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Segundo o referido dispositivo, a impossibilidade de 

localização do devedor ou de bens penhoráveis seus determina a imediata 

extinção do feito. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Defiro o que seja expedida certidão judicial de existência de dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 06 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002376-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SIQUEIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002376-39.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada comprou o cumprimento da 

condenação, consoante comprovante de depósito acostado aos autos (ID 

29622140). O Exequente, por sua vez, pugnou pelo levantamento do 

depósito efetuado pela Executada, com posterior extinção da ação (ID 

29642304). É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 
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execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos em favor da parte 

EXEQUENTE, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 05 de 

março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001783-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY TIAGO DA GAMA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001783-44.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 28227894. A parte Exequente, 

por sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, com extinção 

da ação (ID 28414999). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela. Sem prejuízo, determino à 

secretaria do Juizado que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, 

a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, 

referente a presente dívida. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 02 de março 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE FATIMA SOARES DA GAMA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000245-91.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovantes de ID 24368472 e 2824110. A 

Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento do valor complementar, 

com extinção da ação (ID 29105275). É o relato. Fundamento e Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente (2824110), em conta indicada por ela. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 02 de março 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001246-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIGAR CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SABRINA CRISTINE DELGADO PEREIRA OAB - RO8619 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001246-82.2017.8.11.0051 Cumprimento da multa diária 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença, em que a Executada Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 

em que se insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte 

Exequente, sustentando, em suma, haver ilegalidade da execução, ante a 

falta de intimação, e excesso de execução, com enriquecimento ilícito da 

parte contrária (ID 16761850). Instada a se manifestar, a parte Exequente, 

pugnou pela improcedência do pedido, com a consequente continuidade 

do cumprimento da execução (ID 18702448). Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. - Quanto à legalidade da multa diária: Sustenta a 

Embargante a inexigibilidade da obrigação, pois não ocorreu a regular 

intimação da parte para o cumprimento da obrigação em tempo hábil, uma 

vez que somente foi intimada da sentença de mérito. Em análise aos autos 

de origem (8010351-95.2016.811.0051), ressai que a sentença foi 

proferida em 26.09.2016, julgando a ação procedente, nos seguintes 

termos: “1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que os 

valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 

1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistentes os débitos no valor de R$ 2.116,89 (dois mil e cento e 

dezesseis reais e oitenta e nove centavos) referente a este contrato 

discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais).” A Executada foi devidamente intimada no dia 14.03.2017 (ID 

5781149 – autos de origem). Com efeito, apesar de a parte Exequente 

alegar descumprimento da decisão, não cumpriu com o seu ônus de 

prova, notadamente porque não apresentou documento que comprovasse 

tal descumprimento. Isso porque, a parte Exequente anexou aos autos o 

extrato dos órgãos restritivos de crédito de 22.02.2016, ou seja, antes da 

prolação da sentença de mérito (ID 10641432). Assim, em que pese às 

alegações da parte Exequente, deixou de comprovar o descumprimento da 

obrigação estabelecida em sentença, pois não trouxe aos autos nenhum 

comprovante que o nome da parte permaneceu negativada, em data 

posterior a intimação da Executada. A parte Executada, por sua vez, se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, apresentando documento que 

comprovou a data da baixa da restrição (evento danoso) em 21.06.2016, 

ou seja, antes mesmo de ser proferida sentença de mérito. Portanto, de 

fato, merece acolhimento a impugnação apresentada pela parte 

Executada, pois incabível o reconhecimento da multa diária, eis que não foi 

comprovado o descumprimento da obrigação estabelecida em sentença 

pela parte Exequente. Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

aduzidos na impugnação apresentada pela parte executada Centrais 

Elétricas de Rondônia S/A - CERON, a fim de tornar inexigível a multa 

cominatória, em razão do cumprimento da obrigação de fazer em tempo 

hábil, nos termos do art. 252, §1°, III, do CPC. Por corolário, JULGO 

EXTINTO o feito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003109-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE SOUZA GOMES DO CARMO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003109-05.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes litigantes compuseram-se acerca da demanda, 

conforme termo de acordo de ID 29413626. Sendo disponíveis os direitos 

disputados, HOMOLOGO o termo de acordo formalizado pelas Partes, 

dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de fevereiro de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000892-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU BERNART (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000892-57.2017.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que 

o Executado Amadeu Bernart alega, em síntese, excesso de execução, 

apresentando a planilha de cálculo que entende devida. Instado a se 

manifestar, o Exequente Elton Antonio Schabbach concordou com o 

cálculo apresentado pelo Executado. Decido. Volvendo olhos ao feito 

observa-se que o Exequente não se opôs ao cálculo apresentado pelo 

executado, manifestando sua concordância com os valores 

apresentados. A manifestação positiva ofertada pelo Exequente em 

relação à impugnação lançada pelo Executado caracteriza 

reconhecimento jurídico do pedido. Posto isso, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença, formulado pelo Executado Amadeu Bernart. INTIME-SE o 

Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda ao pagamento 

do valor executado, sob pena de iniciar os atos expropriatórios. Decorrido 

o prazo in albis, INTIME-SE o Exequente para requerer o que entender de 

direito. Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

27 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000892-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU BERNART (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000892-57.2017.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que 

o Executado Amadeu Bernart alega, em síntese, excesso de execução, 

apresentando a planilha de cálculo que entende devida. Instado a se 

manifestar, o Exequente Elton Antonio Schabbach concordou com o 

cálculo apresentado pelo Executado. Decido. Volvendo olhos ao feito 

observa-se que o Exequente não se opôs ao cálculo apresentado pelo 

executado, manifestando sua concordância com os valores 

apresentados. A manifestação positiva ofertada pelo Exequente em 

relação à impugnação lançada pelo Executado caracteriza 

reconhecimento jurídico do pedido. Posto isso, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença, formulado pelo Executado Amadeu Bernart. INTIME-SE o 

Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda ao pagamento 

do valor executado, sob pena de iniciar os atos expropriatórios. Decorrido 

o prazo in albis, INTIME-SE o Exequente para requerer o que entender de 

direito. Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

27 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000534-24.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por JOSÉ RIBAMAR DOS REIS 

MARINHO, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa e 

contraditória quanto à fundamentação, requerendo sua anulação ou, 

subsidiariamente, para seja modificada, a fim de julgar procedente o 

pedido de restituição em dobro dos valores descontados e os danos 

morais. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração 

apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade 

ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do 

expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando sentencial em 

referência. Nessa linha, é certo que, neste momento processual, em que já 

foi proferida sentença meritória, bem como aliado ao fato de que nos 

embargos aclareatórios não são passíveis da alteração (ou anulação) do 

conteúdo do julgado, mas sim servem para decidir estritamente acerca de 

eventual obscuridade ou contradição, suprir omissão ou a correção de 

erro material, tenho que os presentes embargos não merecem 

acolhimento. Isto posto, ressai que no caso versado a parte Embargante 

busca que a sentença seja anulada por ausência de fundamentação ou 

modificada, a fim de julgar procedente o pedido de restituição em dobro 

dos valores descontados, bem como a condenação do Embargado em 

danos morais. Contudo, analisando detidamente o projeto de sentença (ID 

20122866) não se vislumbra qualquer omissão ou contradição. A 

propósito, transcrevo trecho da decisão atacada: “(...) Em que pese restar 

provado que houve cobrança de valor após a quitação do financiamento, 

a parte autora não demonstrou de modo satisfatório se existia alguma 

restrição em seu nome por meio de certidão expedida pelo Órgão de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou se 

existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em sua esfera 

moral, ocasião em que não há como se reconhecer que referida cobrança 

tenha causado ao Autor danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo 

assim, é possível crer que a cobrança dirigida ao Autor acarretou somente 

meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada 

causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto 

não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. (...)” 

Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, deve a parte 

utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da sentença, 

consoante seus interesses, o que não se admite por meio de embargos. 

Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - 

INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de 

nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o 

propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos 

Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por 

tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 529 de 948



1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CRISTIANO DIONISIO BUSANELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002577-31.2019.8.11.0051 Obrigação de Fazer Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 

9.099/95. O Reclamante não compareceu a audiência de conciliação, 

mesmo devidamente intimado, como se vê no ID 24495460. A presença da 

parte Reclamante a audiência é indispensável. Nesse sentido o Enunciado 

20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante 

autoriza a extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante na 

audiência. Torno sem efeito a liminar concedida. CONDENO o Reclamante 

ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIDA ALVARES MENDES MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002628-42.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Em analise 

do presente feito observa-se a existência de outra ação semelhante de nº 

1002617-13.2019.8.11.0051, em face da mesma parte requerida, onde 

possui como objeto a cobrança do débito no qual também se funda a 

presente lide, como também informado na audiência de conciliação (ID 

28185269). Desta forma, é notório a ocorrência da litispendência, prevista 

no art. 337, § 1º do CPC, o qual dispõe: “Art. 337. (...): § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Ressalte 

que a matéria referente a litispendência, é de ordem pública e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo 

e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito (CPC, 

art. 485, § 3º). Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do 

artigo 330, inciso I, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do Código de 

Processo Civil. P.I.C. Com o trânsito em julgado e após as anotações de 

estilo, arquive-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002952-32.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Parte Requente pugnou pela desistência da presente ação (ID 29208795). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS RENASCER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ROSA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000302-75.2020.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Parte Requente pugnou pela desistência da presente ação (ID 29204048). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE REGINA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Processo nº 1003574-14.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Parte Requente pugnou pela desistência da presente ação (ID 29372470). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 100158-72.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração opostos por ACYR ARAÚJO, em que afirma que 

a sentença proferida nos autos é contraditória, pois trata-se de crédito 

extraconcursal que possui fato gerador posterior a recuperação judicial. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que os embargos merecem ser acolhidos in totum. Com efeito, 

da leitura breve dos autos, conclui-se, a priori, que o crédito executado 

(fato gerador do evento danoso) é POSTERIOR ao deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Quanto aos créditos que 

possuem fato gerador posterior ao processamento da recuperação 

judicial, como no caso, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Logo, considerando tratar-se de 

créditos extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação judicial, 

porque foram constituídos após 20.06.2016, devem prosseguir ate a 

liquidação do valor do credito, apos o que será expedido oficio ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de pagamento. A 

propósito, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n°. 

0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ, se deliberou acerca do procedimento a ser 

adotado para a exigência dos créditos extraconcursais: “AVISO SOBRE 

OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR (...) 3. Os 

processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o 

apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo 

Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de 

recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para 

efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos 

extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos 

autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a 

planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários 

deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas 

Recuperandas. 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação 

progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das 

atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas 

no Plano de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando 

Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular (Decisão proferida em 02/05/2018, pelo 

Juiz Titular Dr, Fernando César Ferreira Viana, nos Autos do Processo 

Judicial Eletrônico nr. 0203711-65.2016.8.19.0001 – 4ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ - Decisão completa encontra-se no link : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf)” Desta feita, CONHEÇO os 

Embargos Declaratórios manejados, e os ACOLHO, a fim de retificar o 

despacho de ID 22274254, como segue: “No caso dos autos, verifica-se 

que o fato gerador da demanda é posterior a 20/06/2016, e assim trata-se 

de crédito extraconcursal, devendo o processo seguir curso até o 

momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a competência passar 

a ser do juízo recuperacional. A parte exequente formulou pedido de 

cumprimento de sentença acompanhado de planilha de cálculo de 

liquidação (ID 17172470), na forma do art. 509, § 2º, do Código de 

Processo Civil, e intimada a parte executada para cumprir a obrigação (art. 

523 do CPC) e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525 do CPC), decorreu o prazo legal sem a prática de quaisquer dos dois 

atos, o que implica preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente, no ID 17172470, declarando líquida a 

execução, pondo fim à fase de liquidação e iniciando-se a fase 

expropriatória e, seguindo orientação do Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP, DETERMINO: a) a expedição de ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial (autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso 

perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), informando o valor do 

crédito e a necessidade de seu pagamento; b) a suspensão do processo 

até a comprovação do depósito judicial, quando deverão vir os autos 

conclusos para determinação de expedição de alvará eletrônico. 

Intimem-se” No mais, persiste a decisão tal como está lançada. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001257-43.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por ANA MARIA FERREIRA OLÍMPIO, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é contraditória, pois 

reconheceu a contestação apresentada pela Reclamada. Entretanto, não 

houve a juntada de nenhuma contestação pela ré, a qual é revel. Vieram 

os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração apenas são 

oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade ou omissão, 

e erro material, o que evidentemente não se infere do expediente 

mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há causa para 

embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer obscuridade ou 
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contrariedade deste Juízo no comando sentencial em referência. No caso 

versado, pretende a Embargante a alteração da sentença, a fim de 

reconhecer a revelia da Embargada, por não ter apresentado contestação 

nos autos. Entretanto, de tal alegação, não ressai qualquer obscuridade, 

omissão, contradição ou erro material. Ao contrário, extrai-se dos autos a 

contestação apresentada pela parte Reclamada, no ID 21560443, ocasião 

em que expôs as razões da defesa e requereu a improcedência da ação, 

trazendo os documentos correspondentes. Por seu turno, quanto à 

irresignação no tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada 

para buscar a alteração da sentença, consoante seus interesses, o que 

não se admite por meio de embargos. Nesse sentido, eis o arresto: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE 

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de nenhum dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o propósito de 

rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos Embargos de 

Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei, devendo a parte autora reiterar 

os termos do recurso inominado interposto nos autos. Após, voltem os 

autos conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZI AMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001222-83.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração opostos por BV FINANCEIRA, em que afirma que 

a sentença proferida nos autos é omissa, pois não pronunciou quanto a 

determinação judicial de expedição de ofício ao DETRAN para que este 

promova a transferência do veículo, objeto da ação, uma vez que a 

obrigação é impossível de cumprimento pelas partes. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que os 

embargos merecem ser acolhidos in totum. Em análise ao acordo anexado 

nos autos (ID 21036767), vislumbra-se que os itens 5 e 5.1 prevê que: “5. 

Para a transferência do registro de propriedade do bem para o nome da 

Ré, as partes requerem expedição de ofício pelo presente Juízo, 

diretamente ao DETRAN, no qual está registrado o veiculo. 5.1. O presente 

acordo tem eficácia condicionada à determinação por este juízo de 

expedição de ofício diretamente ao DETRAN, para que proceda à 

transferência do registro de propriedade do veículo do nome da autora 

para o da ré, haja vista a impossibilidade de a ré efetuar a mencionada 

transferência administrativamente, por não ter a posse do bem e não 

possuir os documentos originais do mesmo, em razão da fraude 

mencionada na petição inicial.” Diante da cláusula expressa do acordo e, 

considerando a impossibilidade de realizar a obrigação pelas partes, deve 

ser o pedido acolhido pelo Juízo. Desta feita, CONHEÇO os Embargos 

Declaratórios manejados, e os ACOLHO, a fim de acrescentar na 

sentença de ID 21027126 o que segue: “DEFIRO o pedido formulado pelas 

partes, nos itens 5 e 5.1, do acordo de ID 21036767, e DETERMINO que 

seja oficiado ao DETRAN - MT, a fim de que proceda a transferência do 

veículo, objeto da lide, para o nome do Reclamado BV FINANCEIRA S/A CFI 

, o no CNPJ nº 01.149.953/0001-89 (qualificado nos autos). Para tanto, 

INTIME-SE a parte reclamada para que, no prazo de 15 dias, apresente os 

dados completos do veículo, a fim de viabilizar a transferência pelo órgão 

correspondente. Com a indicação dos dados do veículo, desde já, 

determino que seja expedido referido ofício, com as cautelas de estilo.”. 

No mais, persiste a decisão tal como está lançada. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n°1000277-33.2018.811.0051 Cumprimento de sentença – 

Obrigação de Fazer Decisão. Vistos etc. Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença da obrigação de fazer onde o Executado alega 

que não ocorreu a intimação pessoal para o cumprimento do determinado 

na sentença, razão pela qual não teve início do prazo para cumprir a 

obrigação de fazer. Portanto, a aplicação da multa é descabida. Além 

disso, alegou que a parte adversa pede pela aplicação da multa sob o 

argumento de que o executado não teria cumprido a retirada do seu nome 

no cadastro de devedores, mas não traz aos autos prova do 

descumprimento. O Exequente na inicial reclamou de uma negativação 

indevida em seu nome no valor de R$ 195,05 (cento e noventa e cinco 

reais e cinco centavos), para tanto juntou extrato para comprovar a 

negativação. Porém, para a execução do cumprimento da astreintes, 

anexou os autos extrato que consta negativação diversa da que foi 

solicitada em inicial e consequentemente diversa da que foi determinada 

em sentença. Ocorreu portento, em excesso de execução. Fundamento. O 

art. 513, parágrafo 2º, inciso I, que trata do cumprimento de sentença e 

institui que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário 

Oficial, na pessoa do seu advogado, ou por carta com aviso de 

recebimento quando não tiver advogado constituído e, sistematicamente, 

abrange todas as sentenças e decisões a serem cumpridas, inclusive 

aquelas relativas às obrigações de fazer e não fazer. Desta forma, com a 

vigência do CPC/2015, é dispensável que a intimação do devedor seja 

pessoal para o cumprimento de multa por descumprimento da ordem 

judicial. Nesse sentido, trago á colação o seguinte julgado: “AGRAVO 

INTERNO (ART. 1.021, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO 

PORQUE PERTINENTE A FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ALEGADA 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE POR 

INTERMÉDIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 513, § 2º, INCISO I, DO 

CPC. REVOGAÇÃO TÁCITA DA SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o 

cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa 

do advogado, por meio da imprensa oficial. (AgInt no AREsp 901.025/SC, 

Rel. Min. Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, j. 2.5.2017, DJe 5.5.2017). 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AGV: 

40034608820178240000 Maravilha 4003460-88.2017.8.24.0000, Relator: 

Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmara Civil 

Especial)”. Dessa forma, não há que se falar em intimação pessoal para a 

exigibilidade da obrigação de fazer, como quer o Executado. Noutro giro, 

assiste razão ao Executado quanto à ausência de comprovação do 

descumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada da 

negativação do seu nome no cadastro de devedores. Observa-se que no 

pedido inicial o ora Exequente insurgiu-se quanto a negativação em seu 

nome pelo valor indevido de R$ 195,05 (cento e noventa e cinco reais e 

cinco centavos), referente a um débito vencido em 02/05 /2017, inserção 

feita pelo Banco Bradesco, para tanto anexando o extrato de ID 12696829. 

Ao passo que para a execução do cumprimento da astreintes anexou o 

extrato onde consta negativação diversa daquela solicitada na inicial e 

como se observa nos extratos de ID 17461429 e 18963840, cuja 
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negativação refere-se a débito no valor de R$392,94 (trezentos e noventa 

e dois reais e noventa e quatro centavos), vencido em 02.05.2017 e tendo 

como credor o Banco Bradesco S.A. Com efeito, a negativação é diversa 

da que foi constou no processo de conhecimento, não podendo ser prova 

do descumprimento de sentença proferida no presente feito. Decido. 

Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido formulado pelo 

Executado na impugnação, reconhecendo a improcedência do pedido de 

execução da obrigação de fazer. Indefiro o pedido de revisão astreintes 

firmada em sentença. Por fim, DETERMINO o levantamento do depósito de 

ID 19716000 em favor do EXECUTADO. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONIA OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010232-71.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face 

ajuizada por Marcos Roberto da Silva em face da Executada OI MÒVEL 

S/A. A priori, consigna-se que muito embora esta Magistrada tenha 

decidido de modo diverso anteriormente, em melhor análise do tema e 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Dito isso, necessário adotar no presente feito os 

procedimentos indicados na Lei nº 11.101/05 e, da mesma forma, no plano 

de pagamento, devidamente aprovado e homologado. Nessa trilha, 

necessário mencionar a decisão proferida pelo Juízo da recuperação 

judicial: “1) Quais créditos se submetem à Recuperação Judicial? Estão 

submetidos à recuperação judicial os créditos detidos em face das 

empresas em recuperação judicial existentes até a data do pedido de 

Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos concursais). Nos termos da r. 

decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), “este juízo adota o 

entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP (2014/0081270-0) da 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de que, em se 

tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato 

gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial 

(20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser 

devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos das 

execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da certidão 

de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e não a data 

da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (A decisão 

encontra-se no link: (http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). 

Nesse sentido, importa frisar que a demanda sub judice trata-se de crédito 

concursal, já que se trata de responsabilidade civil e o fato gerador 

ocorreu antes da recuperação judicial, ou seja 14.02.2015 (ID 1291298). O 

juízo da recuperação judicial, ao homologar o plano apresentado pelas 

empresas do grupo OI, decidiu sobre o procedimento a ser adotado para 

exigência dos créditos concursais, de cujo grupo o relativo aos presentes 

autos é integrante, na forma a saber: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS 

DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à 

Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 

mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar 

Ferreira Viana - Juiz Titular (A decisão encontra-se no link: 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). Deste modo, liquidado o valor do 

crédito, deverá ser postulado junto ao Juízo Universal a consequente 

liberação de valores, obedecendo ao Plano da Recuperação Judicial. 

Assim, para alcançar a fase adequada, qual seja, a CONSOLIDAÇÃO DO 

VALOR A SER EXIGIDO DA PARTE DEVEDORA, para que o credor possa 

proceder a habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial. 

Assim, havendo divergências quanto ao valor do crédito e conforme 

alhures explanado, o crédito guerreado no presente feito, trata-se de 

crédito CONCURSAL, posto que o fato gerador do dano, aqui entendido 

como o evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da recuperação 

judicial do Grupo OI. A Executada apresentou impugnação a penhora, 

alegando, em síntese, que a empresa encontra-se em recuperação judicial 

e devem ser observados os critérios de aplicação dos juros de mora e 

correção monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação 

judicial, qual seja, 20/06/2016. Assim, pugna pela improcedência do 

cumprimento de sentença, a liberação do valor penhorado, diante da 

impossibilidade da prática de atos constritivos e, ao final, pede extinção do 

feito pela incompetência do juízo. O Exequente, pede pela manutenção dos 

valore bloqueados, dando-se prosseguimento a execução. Pois bem, a 

atualização e do valor em execução deverá observar o determinado na 

ação de recuperação judicial, incidindo correção monetária e juros até a 

data de 20.06.2016. Portanto, deve-se apurar a quantia da execução, 

para, posteriormente, o credor se habilitar na ação de recuperação para 

recebimento do crédito. Assim, diante da controvérsia, este Juízo realiza o 

cálculo acerca do crédito em execução, cuja planilha ora é juntada aos 

autos. Nessa linha, considerando a condenação fixada em sentença foi 

mantida em grau de recurso na importância de R$3.000,00 (três mil reais) 

de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a 

condenação (16.08.2017 – data do acórdão – ID 9729240 - consoante 

Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde o 

evento danos (14.02.2015), acrescido de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor da condenação (acórdão 9729240), chega-se a quantia de 

R$ 3.828,00 (três mil e oitocentos e vinte e oito reais). Consigna-se, 

ademais, que o valor do crédito foi atualizado (correção monetária e juros) 

até a data de 20.06.2016, conforme decisão proferida na ação de 

recuperação judicial da OI, antes lançada (2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem.). Portanto, o valor da presente 

execução é de R$ 3.828,00 (três mil e oitocentos e vinte e oito reais). Isso 

posto, julgo procedente o pedido aduzido pela parte Executada, por meio 

da impugnação. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo 
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para dar prosseguimento no presente cumprimento de sentença e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO desse feito, na forma acima 

mencionada. Considerando a impossibilidade de ato constritivo pelo juízo, 

DETERMINO A LIBERAÇÃO por meio de alvará do valor de R$4.028,29 

(quatro mil, vinte e oito reais e vinte e nove centavos), com seus 

rendimentos, em favor da EXECUTADA, em conta a ser indicada por ela. 

Transitada em julgado, expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO, com entrega ao 

Exequente para habilitação na ação de Recuperação Judicial do Grupo OI 

(7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000432-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR GIRON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ariane Souza Da Silva (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000432-70.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Exequente pugnou pela desistência da presente ação (ID 29369489). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011246-90.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8011246-90.2015.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante mesmo 

intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

29170409), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI RAMOS DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002007-45.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da 

Lei nº 9.099/95. A Reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo devidamente intimada, como se vê no Termo de 

Audiência de ID 25283784. A presença do Reclamante a audiência é 

indispensável. Nesse sentido o Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se sabe, a 

ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a extinção do feito, na 

forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” E, nos termos do § 2º do mesmo 

artigo, tem-se a necessária condenação da Parte ao pagamento das 

custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No caso do inciso I deste 

artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 

poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.” No mesmo 

sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, face à ausência 

injustificada da Parte Reclamante. CONDENO a Reclamante ao pagamento 

das custas. Sem honorários. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 05 de novembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000079-28.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000079-28.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

NATAN SILVA SOUZA RÉU: MICHELLI FASOLO Vistos. Trata-se de ação 

de regularização de guarda com pedido de alimentos provisórios e direito 

de visita em que GUSTAVO LORENZO FOSOLO SILVA, representado pelo 

seu genitor NATAN SILVA SOUZA move em face de MICHELLI FASOLO, já 

qualificados no encarte processual. Aduz a parte requerente que, após o 

rompimento do enlace amoroso, o menor ficou com a genitora, e 

posteriormente esta por livre e espontânea vontade cedeu o menor aos 

cuidados do genitor que exerce a guarda fática desde então. Em 

despacho inicial fora deferido o pedido liminar e por conseguinte, 

concedida a guarda provisória do menor ao requerente. No mais, fora 

determinada a realização de audiência de conciliação e de estudo 

psicossocial. Em Id. 18467380 fora juntado relatório de estudo social, o 

qual concluiu pela manutenção da guarda do menor com o genitor, ante os 

melhores interesses da criança. Em Id. 20089867 fora juntado termo de 

sessão de mediação e conciliação, a qual restou infrutífera. Certidão de Id. 

20673627 fora certificada a inércia da parte requerida. Por fim, o Ministério 

Público Estadual não se manifestou (Id. 24902213). É o relatório. 

Fundamento. Inicialmente, DECRETO a revelia da requerida, porquanto não 

manifestou nos autos, apensar de devidamente ciente, conforme se infere 

a certidão de Id. 20673627. Embora, a presunção de veracidade 

decorrente do artigo 344, CPC seja relativa, conclui-se pela análise dos 

autos que o pedido formulado pela parte autora merece ser acolhido, pois 

o conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a 
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presunção que lhe favorece. A revelia, por si só, não conduz, 

necessariamente, à procedência dos pedidos, porquanto seus efeitos não 

dispensam a presença, nos autos, de elementos suficientes para o livre 

convencimento do juiz, mormente em se tratando de direitos indisponíveis, 

como é o caso de prestação alimentícia. Desta forma, diante do princípio 

do convencimento motivado do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia da parte requerida, 

impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em 

audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Logo, em 

atenção ao que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil, o 

julgamento antecipado da lide, é medida que se impõe. Não havendo 

preliminares e nem questões prejudiciais a serem decididas, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, CF/88. Como se vê do 

relatório, cuida-se de ação de regularização de guarda sob o fundamento 

de que a requerida e genitora do menor entregou o filho aos cuidados do 

pai, bem como não cumpre com os deveres de cuidado com o menor. Não 

se pode olvidar que os direitos assegurados à criança são revestidos do 

caráter de prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem 

estar e a proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, 

como se vê no art. 227, caput da Constituição Federal: Art. 227. É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, sobretudo os documentos acostados aos autos, 

tem-se que o pedido formulado merece acolhimento, uma vez que a 

concessão da guarda ao requerente trará reais benefícios ao menor 

Gustavo Lorenzo Fasolo Siva. Analisando os documentos que instruíram a 

petição inicial, nota-se que o requerente é o genitor preenche os requisitos 

necessários para a obtenção da guarda de forma unilateral, não apenas 

pelo fato de conviver em um ambiente familiar saudável, mas, sobretudo, 

por demonstrar melhores condições para declinar todo o cuidado 

necessário ao desenvolvimento físico e psicológico da criança. Da análise 

do laudo social acostado aos autos, nota-se que todos os fatores são 

favoráveis à concessão da guarda ao requerente, pois a profissional 

constatara que o ambiente familiar onde o infante vive é favorável para o 

seu desenvolvimento psicossocial. Ademais, ressalte-se que a guarda 

obriga à prestação de assistência material, moral e educacional às 

crianças ou adolescentes, obrigações estas que vem sendo observadas 

pelo requerente, conforme constatado pela assistente social e psicóloga, 

segundo se extrai do relatório acostado aos autos. Nesse quadro, forçoso 

concluir que a guarda é uma garantia da criança e do adolescente ser 

criado em um ambiente que lhe proporcione o bem estar, imune de 

quaisquer maus-tratos ou abandono por seus responsáveis, a fim de 

garantir o melhor interesse do menor. Nesse sentido, bem aduz a 

jurisprudência atual desse tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C LIMINAR DE GUARDA 

PROVISÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A 

GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR AO SEU GENITOR – MANUTENÇÃO DO 

DECISUM – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 227, 

caput, da CF/88 que, é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar “à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. Deste modo, o interesse da menor prevalece a qualquer outro, 

porquanto no âmbito do direito de família e da proteção à criança, toda e 

qualquer medida, seja ela judicial ou extrajudicial, deve visar, sempre, o 

melhor interesse do menor. (TJMT 1012753-62.2018.8.11.0000, Câmaras 

Isoladas Cíveis De Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2019, Publicado no 

DJE 31/05/2019) Assim, considerando que o requerente vem 

desempenhando com zelo a guarda do menor, inexistindo nos autos 

quaisquer fatos a obstar a presente conclusão, bem como por estar o 

menor inserida no seio familiar que lhe assente em melhor interesse, 

entendo que o deferimento da guarda ao autor é medida que se impõe. 

Dispositivo. Ante o exposto, este JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais para regularizar a guarda definitiva da criança Gustavo 

Lorenzo Fasolo Siva e a conceder ao requerente, ressalvado à requerida 

o direito de visitá-las livremente com fundamento no art. 1.584, do Código 

Civil e art. 33 do ECA. Quanto aos alimentos fixo-os no importe de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, devido a partir da citação, a 

ser depositado na conta bancária do Requerente, até o dia 10 (dez) de 

cada mês. Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, lavre-se o competente termo de compromisso de guarda 

definitiva, assumindo o requerente a responsabilidade de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do art. 35 

do mesmo diploma legal. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito a teor do que dispõe o art. 487, inciso I do CPC. 

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios no importe a 10% sobre o 

valor da causa. Com o trânsito em julgado, e após as formalidades legais, 

arquive-se, com as anotações e baixas necessárias. Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 04 de novembro de 

2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000079-28.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CONRADO MACHADO SIMAO PROCESSO n. 1000079-28.2019.8.11.0029 

Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Guarda]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: NATAN SILVA SOUZA 

Endereço: RUA QUERÊNCIA, 1135, Fone 66 98121-6882, JARDIM UNIÃO, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: Nome: MICHELLI 

FASOLO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, para CIÊNCIA do inteiro teor da Sentença e, caso 

queira, apresentar apelação no prazo legal, conforme despacho, e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. SENTENÇA: Vistos. Trata-se de ação 

de regularização de guarda com pedido de alimentos provisórios e direito 

de visita em que G. L. F. S., representado pelo seu genitor NATAN SILVA 

SOUZA move em face de MICHELLI FASOLO, já qualificados no encarte 

processual. Aduz a parte requerente que, após o rompimento do enlace 

amoroso, o menor ficou com a genitora, e posteriormente esta por livre e 

espontânea vontade cedeu o menor aos cuidados do genitor que exerce a 

guarda fática desde então. Em despacho inicial fora deferido o pedido 

liminar e por conseguinte, concedida a guarda provisória do menor ao 

requerente. No mais, fora determinada a realização de audiência de 

conciliação e de estudo psicossocial. Em Id. 18467380 fora juntado 

relatório de estudo social, o qual concluiu pela manutenção da guarda do 

menor com o genitor, ante os melhores interesses da criança. Em Id. 

20089867 fora juntado termo de sessão de mediação e conciliação, a qual 

restou infrutífera. Certidão de Id. 20673627 fora certificada a inércia da 

parte requerida. Por fim, o Ministério Público Estadual não se manifestou 

(Id. 24902213). É o relatório. Fundamento.Inicialmente, DECRETO a revelia 

da requerida, porquanto não manifestou nos autos, apensar de 

devidamente ciente, conforme se infere a certidão de Id. 20673627. 

Embora, a presunção de veracidade decorrente do artigo 344, CPC seja 

relativa, conclui-se pela análise dos autos que o pedido formulado pela 

parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto probatório comprova a 

tese esposada na inicial, sustentando a presunção que lhe favorece. A 

revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência dos 

pedidos, porquanto seus efeitos não dispensam a presença, nos autos, 

de elementos suficientes para o livre convencimento do juiz, mormente em 

se tratando de direitos indisponíveis, como é o caso de prestação 

alimentícia. Desta forma, diante do princípio do convencimento motivado do 

juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

corroborado com a revelia da parte requerida, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Logo, em atenção ao que dispõe o art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide, é medida 
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que se impõe. Não havendo preliminares e nem questões prejudiciais a 

serem decididas, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

CF/88. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de regularização de 

guarda sob o fundamento de que a requerida e genitora do menor 

entregou o filho aos cuidados do pai, bem como não cumpre com os 

deveres de cuidado com o menor. Não se pode olvidar que os direitos 

assegurados à criança são revestidos do caráter de prioridade absoluta, 

por se tratar de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, 

garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê no art. 227, caput 

da Constituição Federal: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, sobretudo 

os documentos acostados aos autos, tem-se que o pedido formulado 

merece acolhimento, uma vez que a concessão da guarda ao requerente 

trará reais benefícios ao menor G. L. F. S.. Analisando os documentos que 

instruíram a petição inicial, nota-se que o requerente é o genitor preenche 

os requisitos necessários para a obtenção da guarda de forma unilateral, 

não apenas pelo fato de conviver em um ambiente familiar saudável, mas, 

sobretudo, por demonstrar melhores condições para declinar todo o 

cuidado necessário ao desenvolvimento físico e psicológico da criança. 

Da análise do laudo social acostado aos autos, nota-se que todos os 

fatores são favoráveis à concessão da guarda ao requerente, pois a 

profissional constatara que o ambiente familiar onde o infante vive é 

favorável para o seu desenvolvimento psicossocial. Ademais, ressalte-se 

que a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional às crianças ou adolescentes, obrigações estas que vem 

sendo observadas pelo requerente, conforme constatado pela assistente 

social e psicóloga, segundo se extrai do relatório acostado aos autos. 

Nesse quadro, forçoso concluir que a guarda é uma garantia da criança e 

do adolescente ser criado em um ambiente que lhe proporcione o bem 

estar, imune de quaisquer maus-tratos ou abandono por seus 

responsáveis, a fim de garantir o melhor interesse do menor. Nesse 

sentido, bem aduz a jurisprudência atual desse tribunal: AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C 

LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU EM 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR AO SEU 

GENITOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – NECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispõe o art. 227, caput, da CF/88 que, é dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar “à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Deste modo, o interesse da 

menor prevalece a qualquer outro, porquanto no âmbito do direito de 

família e da proteção à criança, toda e qualquer medida, seja ela judicial ou 

extrajudicial, deve visar, sempre, o melhor interesse do menor. (TJMT 

1012753-62.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, 

Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019). Assim, 

considerando que o requerente vem desempenhando com zelo a guarda 

do menor, inexistindo nos autos quaisquer fatos a obstar a presente 

conclusão, bem como por estar o menor inserida no seio familiar que lhe 

assente em melhor interesse, entendo que o deferimento da guarda ao 

autor é medida que se impõe. Dispositivo. Ante o exposto, este JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para regularizar a 

guarda definitiva da criança G. L. F. S. e a conceder ao requerente, 

ressalvado à requerida o direito de visitá-las livremente com fundamento 

no art. 1.584, do Código Civil e art. 33 do ECA. Quanto aos alimentos 

fixo-os no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

devido a partir da citação, a ser depositado na conta bancária do 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês. Por conseguinte, nos termos 

do art. 32 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lavre-se o competente 

termo de compromisso de guarda definitiva, assumindo o requerente a 

responsabilidade de bem e fielmente desempenhar o encargo, sob pena 

de revogação, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I do CPC. Pelo princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios no importe a 10% sobre o valor da 

causa. Com o trânsito em julgado, e após as formalidades legais, 

arquive-se, com as anotações e baixas necessárias. Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI, 

digitei. Canarana-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-94.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a retificação do valor da causa, 

bem como o inteiro teor do Despacho ID 29521082. Cumpre informar ainda 

que a petição ID 29766212 não apresentou guia complementar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Art. 1.023, § 2º, do CPC, impulsiono os autos 

ao POLO PASSIVO para que se manifeste nos autos, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a oposição de 
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embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000622-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a manifestação apresentada 

(manifestação ID 29818067).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000737-52.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a manifestação retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-88.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGILBERTO PRESOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação da contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000826-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO OAB - SP206793 (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO CARMINATTI OAB - SP73573 (ADVOGADO(A))

VIVIAN ALVES DA MOTA OAB - SP307836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA - SAO JOSE DO RIO PRETO - ME 

(REQUERIDO)

EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ENCARNACAO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO OAB - 025.887.848-79 

(PROCURADOR)

 

Nos termos do Despacho ID 26614928, impulsiono os autos para que a 

parte AUTORA para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-71.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON JOSE SEIBEL (EXEQUENTE)

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO AUGUSTO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000145-71.2020.8.11.0029. 

EXEQUENTE: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, GELSON JOSE SEIBEL EXECUTADO: HELIO 

AUGUSTO DO AMARAL Vistos, etc. 1 – Cite-se o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de penhora de bens. 2 – 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução; caso o executado pague a dívida no prazo de 03 (três) dias os 

honorários serão reduzidos pela metade. 3 – O executado poderá opor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do Código de Processo Civil. 4 – Não efetuado o 

pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça penhorar tantos 

bens quantos bastem para a satisfação da dívida, avaliando-os e 

intimando o executado da penhora e da avaliação realizadas. 5 – Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC. 6 – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções que tramitam nesta Vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, 

somente será deferida uma consulta a cada sistema informatizado 

(Renajud, Bacenjud e Infojud) com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, já que a obrigação legal de indicar bens à penhora 

competente à própria parte exequente. 7 – Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de consulta aos sistemas informatizados seja acolhido. 8 – Não 

havendo bens para a penhora, serão os autos arquivados na forma do 

art. 921, III, §§ 1º a 5º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação. Canarana, 10 de março de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-34.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR JOSE LARENTIS (EXECUTADO)

LARENTIS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE INTIMAÇÃO, compareci em 21/02/2020 às 16:30 horas na 

Av. Paraná, nº 73 - Centro, Comarca de Canarana-MT, e ali estando NÃO 

FOI POSSIVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO de ALDAIR JOSÉ LARENTIS por 

não localizá-lo no endereço mencionado, contatei na diligência que no 

endereço esta em funcionamento a empresa Shopping do Sono. Diante do 

exposto, devolvo o mandado para a Secretaria."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000435-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BALZ (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 
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JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO, compareci em 03/03/2020 às 16 horas à Rua 

Três Passos nº 473 – Bairro: Centro, Comarca de Canarana-MT, e ali 

estando NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO do Senhor DIEGO 

BALZ por não localizá-lo no endereço mencionado, obtive informações 

com a atual inquilina do imóvel que reside a 2 (dois) anos naquele 

endereço e que não conhece a pessoa a ser citada/intimada. Diante do 

exposto, devolvo o mandado para a Secretaria."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 3405-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADLOS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22-612 MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 78.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará de levantamento de valores 

bloqueados nestes autos, conforme dados informados em petição 

supramencionada.

 No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 68/69 e, 

após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77796 Nr: 3307-28.2019.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCELINO CASTILHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripedes Nunes de 

Almeida - OAB:13.614/GO, Iasmym Passos Almeida - OAB:52.318

 Vistos,

Em atenção a petição retro do Ministério Público, REDESIGNO a audiência 

para o dia 11.03.2020 às 12h30min (Horário Cuiabá-MT).

INTIME-SE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55415 Nr: 1478-17.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Orlando da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Martins Peixoto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Canarana - OAB:

 Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o 

requerido Antônio Martins Peixoto Filho ao pagamento, em favor de PEDRO 

ORLANDO DA SILVEIRA o valor de R$ R$ 29.469,37 (vinte e nove mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), a título de 

reparação por danos materiais, devendo ser acrescido com incidência de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 3º, I, do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos.P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59395 Nr: 649-02.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

para concessão do benefício denominado aposentadoria por invalidez 

pleiteada pela requerente Irma Marques Roque.Sem custas face à 

gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58881 Nr: 338-11.2017.811.0029

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIA RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adi Pedrosa de Almeida - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jânia Mikaelle Godoy M. 

Matos - OAB:22.458/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Dessa forma, considerando a litispendência com a ação de código 

505899 (11° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO nos termos do artigo 485, inciso V e §3º do Código de 

Processo Civil. CIÊNCIA ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76354 Nr: 2375-40.2019.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA MUNIZ DA CRUZ, THIAGO SANTOS 

DE MORAES, EDICLEI ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento justificada do representante 

ministerial Dr. Matheus Pavão conforme Ofício de fls. 251, REDESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12.03.2020, às 13h00min 

(HORÁRIO MT), ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68140 Nr: 2382-66.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GOMES DOS REIS, LUZINETE 

CANDIDO BARBOSA, JHONY BARBOSA PEREIRA, DELMÁ DE SOUZA, 

VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA, JOSE EDSON BARROS DA 

SILVA, THELIS DHENIFFE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, José Eduardo Rodrigues Felisbino Nogueira - 

OAB:20.279/MT, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:13988/GO, LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - OAB:18718/O

 Por determinação verbal do MM Juiz de Direito Dr Conrado Machado 
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Simão, impulsiono os autos a fim de intimar a Dra. Beatriz Silva Bensi, 

OAB/MT nº 24897/O, para apresentar as contrarrazões do réu José 

Edson Barros da Silva ao recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29096 Nr: 603-86.2012.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO HENRIQUE MONTEIRO, Cpf: 

81439911134, Rg: 10264620, Filiação: Derivam Monteiro e Leila Maria de 

Arruda, data de nascimento: 17/06/1975, brasileiro(a), convivente, 

transportadora roma. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado 

JOÃO HENRIQUE MONTEIRO, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, 

VI, ambos do Código Penal, extinguindo o processo, face ao decurso do 

lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a mesma fosse 

exercitada e, desde já, determino o arquivamento do presente feito, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias. INTIME-SE. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 05 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 1688-78.2010.811.0029

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiodor Ivanoff, Mihail Ivanoff, Ivan Ivanoff Junior, Maria 

Ivanoff, Tatiana Chernishov Ivanoff, George Ivanoff, Zinavia Ivanoff, 

Stepanida Ivanoff, Pedro Ivanoff, Alexsei Ivanoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtinho Carvalho França, Adna Ferreira da 

Cunha França, Nortepar Participações Ltda, Carlos Alberto França, Simone 

Cabral Domingues França, Marcelo Peroni Aguiar, JOSÉ PEDRO TONIELLO, 

Jose Rodrigues Amorim, Espolio de Lucia Tiyuko Nagata Hasimoto, Antonio 

Eduardo Toniello, Waldemar Toniello, Renato Toniello, Alcides Heerdt, 

Anfim Efimoff, Panfil Piatkov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Cunha da Câmara - 

OAB:30.881, Danilo Vieira Moraes - OAB:18398/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, Jairo Geraldo 

Guimarães - OAB:238659/SP, Paulo Henrique Leite - OAB:222189/SP

 Vistos,

 Razão assiste à parte autora.

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 743/745, para determinar a intimação 

do perito nomeado para que apresente aos autos o laudo pericial, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50127 Nr: 1818-92.2015.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha estabelecida às fls. 79, relativa aos bens deixados pelo 

falecido Beno Ademar Meinen, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros. Em consequência, tendo a homologação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil/2015.Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado 

da sentença de homologação da partilha, lavre-se o respectivo formal de 

partilha e expeçam-se alvarás em favor dos herdeiros, ressalvados 

direitos de terceiros. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 606-70.2014.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Maria Beckmann, ROSIMAR FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILDO MATARAM, ESPÓLIO DE 

DIOMARINA MATARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE GILDO MATARAM, Cpf: 

01203916949, Rg: 2.049.579, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ESPÓLIO DE DIOMARINA MATARAN, brasileiro(a), natural de 

Guapiaçu-SP. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. 1.) INTIMAÇÃO da Vossa Senhoria para que tome 

CIÊNCIA do inteiro teor da sentença. 2.) INTIMAÇÃO para que os 

requeridos efetuem o pagamento das custas e despesas processuais..

Sentença: 3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva e, por 

conseguinte, a propriedade das usucapientes NILVA MARIA BECKMANN e 

ROSIMAR FACHINI qualificadas nos autos, sobre o imóvel descrito na 

inicial, com fundamento nos artigos 1.240, 1.242 e 1.243, do Código 

Civil.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Em relação aos honorários 

advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 06 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 66938 Nr: 1442-04.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 RECEBO o recurso interposto pelo Ministério Público (fls. 245/251).

Intime-se a advogada nomeada a fim de que apresente as contrarrazões 
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ao recurso.

Feito isso, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento do recurso, observando a 

necessidade de encaminhamento das mídias constantes no processo.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fls. 252, portanto INTIME-SE a Autoridade 

Policial para que promova a juntada da mídia e/ou relatório final atinente à 

interceptação telefônica.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48936 Nr: 1147-69.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MULTIAÇO LTDA ME, ANDRE 

BORGES, GABRIEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, ANA PAULA AMORIM BABILÔNIA - 

OAB:OAB/MT 20.083, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/201-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57622 Nr: 2748-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 

ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:OAB/SP 217.140, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 160.487, MAURICIO CORREA - OAB:OAB/SP 

222.181, MICHEL SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 247.807, VANESSA REGINA 

PIUCCI - OAB:OAB/SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando a juntada do extrato atualizado (fls. 132/138), via Siscondj, 

verifica-se que foram efetuados os depósitos judiciais das 11 (onze) 

parcelas no valor de R$ 13.636,40 (treze mil e seiscentos e trinta e seis 

reais e quarenta centavos), bem como o valor da entrada no importe de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme estipulado em Auto de 

Arrematação (fls. 71/73).

 Desta forma, defiro o pedido do arrematante (fls. 131/verso) para 

determinar o registro da carta de arrematação, consignando que o 

parcelamento do arremate fora adimplido integralmente, conforme extrato 

de fls. 132/138.

 No mais, diligencie-se no cumprimento da decisão de fls. 136.

 Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LASTA (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que 

não foi realizada a redistribuição do Mandado de ID 27398209, referente 

aos autos nº 1000625-83.2019.8.11.0029, tendo em vista que não houve 

recolhimento dos valores devidos a título de condução do Oficial de 

Justiça. De acordo com o artigo 710 da CNGC/MT, procedo a devolução do 

referido mandado à Secretaria da 2ª Vara Cível de Canarana para que 

sejam tomadas as providências necessárias. Ribeirão Cascalheira, 11 de 

março de 2020. Deise Piovezana Gusthmann Central de Mandados- 

Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-09.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) EXECUTADO: JOSE ADRIANO PINTON, e sem o devido pagamento 

do débito. Canarana, 11 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001245-95.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN FERNANDO FERREIRA (EXECUTADO)

ARTUR ALVES POTENCIO (EXECUTADO)

MARIA DE JESUS NERES MARTINS (EXECUTADO)

ELIANE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

LEONARDO NEVES FERREIRA (EXECUTADO)

CLAUDIA REGINA GOLD NEVES (EXECUTADO)

JULIO ROBERTO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico para os devidos fins que verifiquei que foi efetuado o pagamento 

de guia de diligência no valor de R$ 304,71 (trezentos e quatro reais e 

setenta e um centavos), referente a 01 (um) ato a ser cumprido no 

Assentamento Pingo d'água - Agrovila. Entretanto, consta no Mandado de 

citação e intimação, encaminhado à esta Central de Mandados, vários 

Executados com endereços distintos, tanto na zona urbana, quanto na 

zona rural, motivo pelo qual devolvo o mandado sem distribuição, para que 

seja recolhida a complementação de diligência do Oficial de Justiça ( 

sendo ao total quatro atos na zona rural e um ato na zona urbana). 

Querência/MT, 24 de janeiro de 2020 NARJANA ROBERTA KROTH 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001061-42.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA ROSSI NICOLAI (REQUERIDO)

EVERTON NICOLAI (REQUERIDO)

VALDIR NICOLAI (REQUERIDO)

JEFERSON PIZARRO NICOLAI (REQUERIDO)

GENECI FATIMA NICOLAI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo legal, sobre a certidão juntada sob Id. 27708977. Canarana, 11 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000444-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GRACIELA LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ESTEVAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO. 

Em atenção à sentença sob Id. 27799409, e nos termos da legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de intimar a parte requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, 

manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Canarana, 11 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000039-12.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre Contestação juntada sob Id. 

30136125. Canarana, 11 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 8129 Nr: 25-07.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdEAeA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio P. Daltro - 

OAB:MT/7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que o CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO – 

CREA/MT move em face de HELENA MARLI S. DA CRUZ, já qualificados no 

encarte processual.

 Realizado alguns atos processuais, fora constatado o desinteresse do 

exequente no prosseguimento do feito, uma vez que intimado por seu 

representante legal e pessoalmente, nada manifestou nos autos.

 É o relato. Decido.

 No caso em tela, vislumbra-se que o exequente fora intimado por seu 

representante legal para manifestar-se no prosseguimento do feito, no 

entanto, quedou-se inerte, conforme se infere a certidão de fl. 118. Em 

seguida, fora realizada a intimação pessoal da parte exequente para 

impulsionar o feito, no entanto, de igual sorte, manteve-se inerte, conforme 

se infere certidão de fl. 123.

Salientada a desídia da parte interessada, o processo deve ser extinto, 

mormente em se tratando de ação simples, que pode novamente ser 

proposta.

 Sendo assim, considerando o desinteresse do requerente, outro caminho 

não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 4057-30.2019.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRO SCAPINI, OSVALDO SCAPINI, MARIA INÊS 

SCAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Biguelini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do autor em relação ao pleito da tutela de urgência 

(fl. 58), REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) para designação de 

audiência de conciliação. Após, EXPEÇA-SE mandado de citação e 

intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, cientificando-lhes de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese da parte ré alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC.CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência 

de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 42347 Nr: 1226-19.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula de Amorim 

Babilônia - OAB:20083/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - 

B

 Diante da ausência de pagamento da pena de multa, INTIME-SE o 

recuperando para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento 

dos dias-multa, devidamente atualizados.

Decorrendo o prazo sem pagamento, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para que, caso queira, proceda com a cobrança da dívida de valor, 
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conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (ADI 3150).

Na hipótese de não haver interesse Ministerial na cobrança, REMETA-SE 

cópia dos autos à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

atualizado na dívida ativa, nos termos do art. 578 da CNGC.

Após, não havendo outras providências, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 42550 Nr: 1436-70.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN CARLOS PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Amadeu Artioli - 

OAB:17094/B

 Diante da certidão informando a ausência de pagamento da pena de 

multa, INTIME-SE o recuperando para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetue o pagamento dos dias-multa, devidamente atualizados.

Decorrendo o prazo sem pagamento, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para que, caso queira, proceda com a cobrança da dívida de valor, 

conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (ADI 3150).

Na hipótese de não haver interesse Ministerial na cobrança, REMETA-SE 

cópia dos autos à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

atualizado na dívida ativa, nos termos do art. 578 da CNGC.

Após, não havendo outras providências, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001260-64.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE GOMES DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001260-64.2019.8.11.0029 BANCO FINASA BMC S.A. - CNPJ: 

07.207.996/0001-50 (REQUERENTE) CLARICE GOMES DE MATOS - CPF: 

900.038.371-49 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, em que o Banco Finasa 

BMC S.A move em desfavor de Clarice Gomes de Matos, comparecemos 

na Rua Palmeira das Missões, nº 325, dia 06/12/19 às 12h, dia 11/12/19 às 

19h30 e dia 16/12/19 às 14h50, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL 

APREENDER o veículo S10 Advantage D, placa NJU8040, posto que não 

foi localizado, segundo a moradora do imóvel, ela reside no local há 

aproximadamente oito anos e desconhece a requerida. Foi informado a 

disponibilidade para o cumprimento do mandado, através dos números 

(66)9.8110-8846 – Rafael, dia 06/12/19 e (65)9.8117-8141, dia 06/12/19 – 

Kalil, o qual foi efetuado diligências igualmente através dos depositários. 

Nestes termos, devolvo o mandado à Secretaria no aguardo de novas 

determinações. Canarana/MT, 20 de dezembro de 2019. VANIA SEVERINO 

GONZAGA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000529-68.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR RODRIGUES LOPES SAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas ao Polo 

Ativo, para, no prazo de 05 (cinco) se manifestar acerca da 

petição/documentos constante no ID do documento: 30086779. 

Canarana-MT, 111 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000042-35.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ELIZARDO LUIZ SCHWAAB 

REQUERIDO: NILO PEREIRA DA CRUZ Vistos. A parte exequente pleiteou 

requerendo a penhora online do crédito. O artigo 835 do Código de 

Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantia da execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, 

torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias dos devedores, mormente em 

face da ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, 

bem como inexistência de bens para garantia da execução. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente for 

encontrado em contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de 

inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. 

Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de 

bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado da 

parte Requerida, para o cabal cumprimento da r. Decisão (ID 28316435). 

Canarana-MT, 11 de março de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MANINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANGELICA PICCININI OAB - RS73087 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca da 

continuidade da presente Execução, bem como, para recolher o valor 

correspondente para a emissão da certidão, cuja guia deverá ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), devendo 

comprovar o recolhimento nos autos. Canarana-MT, 11 de março de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010101-94.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010101-94.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: ANGELA MARIA MARTINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A Secretaria 

certificou, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM do TJMT, o 

decurso de prazo para juntada do comprovante de pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos. Diante da inércia do 

ente estatal em adimplir voluntariamente no prazo de 02 (dois) meses a 

obrigação judicial imposta, o Poder Judiciário deve determinar o sequestro 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, conforme dispõe o 

art. 13, §1º, da Lei n.º 12.153/02: Art. 13. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da 

entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da 

condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. 

§1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública. Como se verifica, NÃO SE 

TRATA DE PENHORA, mas sim de SEQUESTRO, razão pela qual a lei prevê 

a dispensa da audiência da Fazenda Pública, que já teve a oportunidade 

de se defender nos autos. Sobre o tema, versa o Enunciado 07 do 

FONAJE: “O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 

também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de 

precatório”. Nesse sentido também dispõe o art. 6º do Provimento 

11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Art. 6º. O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BACENJUD, 

na ausência de comprovação do depósito judicial do valor líquido. §1º O 

valor líquido será liberado pelo Juízo por meio de alvará judicial ou qualquer 

meio eletrônico que venha substituí-lo, na conta bancária vinculada ao CPF 

ou CNPJ do credor. Os honorários sucumbenciais serão pagos na conta 

bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do patrono. Desse modo, DETERMINO 

A REALIZAÇÃO DE SEQUESTRO do valor líquido atualizado, em conta 

bancária do ente estatal devedor. PROCEDA-SE O SEQUESTRO VIA 

SISTEMA BACENJUD. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. INTIME-SE a Fazenda Pública do teor desta 

sentença, para ciência do sequestro e para que proceda à anotação em 

seus arquivos da quitação do Ofício Requisitório expedido. Vincule-se o 

depósito judicial aos autos e, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento, pela parte 

exequente, da quantia depositada. A expedição do alvará de levantamento 

de valores FICA CONDICIONADA ao prévio depósito em definitivo, na 

Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser destruído, 

certificando-se nos autos -- CERTIFIQUE TAL ATO A SECRETARIA, se 

assim já não o fez. Após, ao arquivo, com baixa. CANARANA, 4 de 

dezembro de 2019. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito 

CANARANA, 27 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-31.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010047-31.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Sequestro de RPV - sentença Vistos, etc. A Secretaria certificou, na 

forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM do TJMT, o decurso de 

prazo para juntada do comprovante de pagamento da Requisição de 

Pequeno Valor expedida nos autos. Diante da inércia do ente estatal em 

adimplir voluntariamente no prazo de 02 (dois) meses a obrigação judicial 

imposta, o Poder Judiciário deve determinar o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, conforme dispõe o art. 13, §1º, da 

Lei n.º 12.153/02: Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – 

mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor 

definido como obrigação de pequeno valor. §1º Desatendida a requisição 

judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da 

Fazenda Pública. Como se verifica, NÃO SE TRATA DE PENHORA, mas 

sim de SEQUESTRO, razão pela qual a lei prevê a dispensa da audiência 

da Fazenda Pública, que já teve a oportunidade de se defender nos autos. 

Sobre o tema, versa o Enunciado 07 do FONAJE: “O sequestro previsto no 

§ 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também poderá ser feito por meio do 

BACENJUD, ressalvada a hipótese de precatório”. Nesse sentido também 

dispõe o art. 6º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: Art. 6º. O Juízo promoverá o sequestro do valor 

líquido atualizado, via BACENJUD, na ausência de comprovação do 

depósito judicial do valor líquido. §1º O valor líquido será liberado pelo 

Juízo por meio de alvará judicial ou qualquer meio eletrônico que venha 

substituí-lo, na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do credor. Os 

honorários sucumbenciais serão pagos na conta bancária vinculada ao 

CPF ou CNPJ do patrono. Desse modo, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE 

SEQUESTRO do valor líquido atualizado, em conta bancária do ente estatal 

devedor. PROCEDA-SE o sequestro via BacenJud em conta estatal. ANTE 

O EXPOSTO, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. 

INTIME-SE a Fazenda Pública do teor desta sentença, para ciência do 

sequestro e para que proceda à anotação em seus arquivos da quitação 

do Ofício Requisitório expedido, após o bloqueio e a expedição de alvará. 

Vincule-se o depósito judicial aos autos e, APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento, 

pela parte exequente, da quantia depositada. A expedição do alvará de 

levantamento de valores FICA CONDICIONADA ao prévio depósito em 

definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser 

destruído, certificando-se nos autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 27 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000012-34.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000012-34.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A Secretaria certificou, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM do TJMT, o decurso de prazo para juntada do comprovante de 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos. Diante 

da inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente no prazo de 02 

(dois) meses a obrigação judicial imposta, o Poder Judiciário deve 

determinar o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, conforme dispõe o art. 13, §1º, da Lei n.º 12.153/02: Art. 13. 
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Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o 

montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de 

pequeno valor. §1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Como se verifica, 

NÃO SE TRATA DE PENHORA, mas sim de SEQUESTRO, razão pela qual a 

lei prevê a dispensa da audiência da Fazenda Pública, que já teve a 

oportunidade de se defender nos autos. Sobre o tema, versa o Enunciado 

07 do FONAJE: “O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório”. Nesse sentido também dispõe o art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

Art. 6º. O Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACENJUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido. §1º O valor líquido será liberado pelo Juízo por meio de alvará 

judicial ou qualquer meio eletrônico que venha substituí-lo, na conta 

bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do credor. Os honorários 

sucumbenciais serão pagos na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do patrono. Desse modo, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE SEQUESTRO do 

valor líquido atualizado, em conta bancária do ente estatal devedor. 

PROVIDENCIE A SECRETARIA a realização do bloquei e transferência via 

BACENJUD do valor total para satisfação do débito. ANTE O EXPOSTO, 

considerando que a obrigação foi satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. INTIME-SE a Fazenda Pública do teor desta 

sentença, para ciência do sequestro e para que proceda à anotação em 

seus arquivos da quitação do Ofício Requisitório expedido. Vincule-se o 

depósito judicial aos autos e, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento, pela parte 

exequente, da quantia depositada. A expedição do alvará de levantamento 

de valores FICA CONDICIONADA ao prévio depósito em definitivo, na 

Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser destruído, 

certificando-se nos autos. Após, ao arquivo, com baixa. CANARANA, 23 

de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000107-59.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000107-59.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FELLIPE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000110-14.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000110-14.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FELLIPE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-69.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000139-69.2017.8.11.0029. AUTOR(A): CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS 

OLIVEIRA REU: CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA Vistos, 

ACOLHO parcialmente os embargos tão somente para verificar a 

desnecessidade de audiência de instrução, visto que a demanda já está 

sentenciada, conforme bem ressaltado em petição de ID 28757176. No 

mais, a sentença não apresenta contradição, obscuridade ou omissão, 

não sendo a via de embargos para irresignação recursal. INTIMEM-SE AS 

PARTES e nada sendo requerido, ao arquivo. CANARANA, 6 de março de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009218 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo e o Polo Passivo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 

15h30min(MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 de fevereiro de 2019. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALILEIA DE OLIVEIRA COSTA ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000797-25.2019.8.11.0029. INTERESSADO: N. BOVE C. LEAL E SILVA - 

ME REQUERIDO: GALILEIA DE OLIVEIRA COSTA ARAUJO Vistos, 

Aguarde-se a realização de audiência de conciliação. INTIME-SE a parte 

autora para informar endereço para fins de citação/intimação no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, cumpra a secretaria as diligências necessárias 

para a realização da solenidade já designada. CANARANA, 10 de março 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-09.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR BROCH DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010290-09.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: ODENIR BROCH DE ALMEIDA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento 

de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da 

execução, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

9 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIDONE E DA SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000271-58.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: DIDONE E DA SILVA LTDA - 

EPP EXECUTADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Vistos, INTIME-SE a parte exequente para fins de promover a 

regularização no DETRAN no prazo de 30 (trinta) dias. Após, com a 

regularização, INTIME-SE a exequida para promover a baixa do gravame 

no prazo de 30 (trinta) dias. CANARANA, 9 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-18.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO FERREIRA OAB - MT0006501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000166-18.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ANTONIO AGUIAR CORREA 

DA SILVA REQUERIDO: OTICA POPULAR LTDA - ME Vistos, Assiste razão 

à exequente. Para haver parcelamento em sede de cumprimento de 

sentença, necessário a anuência do exequente, o que por óbvio não é o 

caso. Contudo, tendo em vista a boa-fé processual do executado em não 

se olvidar em pagar o valor, RENOVE-SE a intimação do despacho de ID 

25167159 para fins de pagamento integral do débito, oportunizando o 

pagamento voluntário sem a incidência da multa. Após, intime-se a parte 

contrária para fins de prosseguimento da demanda, no prazo de 05 

(cinco) dias. CANARANA, 9 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR JOSE BROCH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 24635718 

que não concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 23/01/2020, às 15h50min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 25 

de novembro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR JOSE BROCH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000769-57.2019.8.11.0029. INTERESSADO: LEONIR JOSE BROCH 

REQUERIDO: WHIRLPOOL S.A Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos 

autos que a parte autora, devidamente intimada, não compareceu à 

audiência. Em que pese a justificativa apresentada, trata-se de segunda 

designação e impondo a culpa as intempéries do tempo, sendo que na 

segunda vez poderia haver programação para comparecer na solenidade 

e assim não o fez, razão pela qual deve ser declarada sua contumácia, 

extinguindo-se o processo, com condenação ao pagamento das custas, 

na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Declaro prejudicado 

eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, visto que não se 

trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto no art. 343, §2º, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas. P.R.I. Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arquivamento e Arrecadação para intimação da parte autora para 

pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se 

certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. 

CANARANA, 9 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000207-29.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU LUIZ DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 06/05/2020 às 17:00, no CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-25.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 06/05/2020 às 17:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002772-97.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

C M F EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 07/05/2020 às 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-93.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. G. B. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 07/05/2020 às 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO AYRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000434-53.2019.8.11.0024. AUTOR(A): HELIO AYRES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

suspeição formulado pela parte autora em desfavor do perito, por não 

verificar razões para tanto. Eventuais questões referentes a outros 

processos não tem o condão de implicar na suspeição do perito nomeado. 

Assim, dê-se cumprimento à decisão anterior. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001223-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SIQUEIRA DA COSTA OAB - MT3205-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DE MOURA ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da manifestação do executado Id. 29966449.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 3090-73.2014.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olino Alves Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT, Waldevino Ferreira Casseano de Souza - 
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OAB:5733/MT

 (...):Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s) e apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito 

(art. 465, § 1º, do CPC).Deverá a secretaria deste Juízo designar data e 

hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da Comarca, 

conforme sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, o perito nomeado e as partes, devendo a 

pessoa periciada ou seu representante legal ser advertido(a) de que 

deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 

compreensão do histórico e quadro clínico de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc).Advirta-se o perito nomeado de que deverá 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.Aportado o laudo, manifestem-se 

as partes e o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.Fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários periciais devidos ao 

perito médico nomeado neste ato, os quais deverão ser arcados pelo 

Município de Chapada dos Guimarães, devendo a Secretaria expedir a 

competente certidão em seu favor (para execução) após a entrega do 

laudo e manifestação das partes quanto ao seu teor. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32224 Nr: 1611-21.2009.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A, Milena 

Tiemi Iwashita Salgueiro - OAB:278.980 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO FINASA 

BMC S/A contra WILLIAN DE ALMEIDA SANTOS, pelos motivos narrados 

na inicial.

A liminar foi deferida em 29.7.2009, tendo sido os autos remetidos ao 

arquivo em 31.10.2012 (fl. 71).

 No dia 6.9.2019, a parte autora pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida e proceda-se à retirada da 

restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, se, porventura existente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, ‘caput’, do CPC.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120992 Nr: 3200-96.2019.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Tessarolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA MARIA DA SILVA, Valdemar Garcia 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação e 

intimação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120992 Nr: 3200-96.2019.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Tessarolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA MARIA DA SILVA, Valdemar Garcia 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em cumprimento à determinação do MM. Juiz Coordenador 

do Centro Judiciário, foi designada audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 06 de maio de 2020, às 16h00, sendo assim, devolvo os autos à 

secretaria da 1ª Vara para cumprimento dos atos para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88730 Nr: 629-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clarice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente os dados bancários para o levantamento dos valores 

bloqueados, após, independente de outra providência, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte.

 Cumprida a determinação anterior, dê-se vistas à Defensoria Pública para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memória atualizada do 

débito, bem como requeira o que entender de direito, dando continuidade à 

execução, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães/MT, 3 de março de 2020.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31274 Nr: 676-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Wurzius, Eldileno de Queiroz Dias, 

Ademar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Autos n° 676-78.2009.811.0051 - 31274

Ação penal

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que, conforme apontado pelo representante do Ministério 

Público, a prescrição da pretensão executória não tem o condão de 

cessar os efeitos penais secundários da condenação, DEFIRO o pedido 
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de p. 1.409/1.410.

Para tanto, OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, o Instituto de 

Identificação Civil e Criminal, bem como o Sistema Nacional de Informações 

Criminais para que efetuem a anotação de inelegibilidade, pelo prazo de 8 

(oito) anos, do Réu Ademar Wurzius.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20336 Nr: 968-97.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Anderson Bettanin de Barros - OAB:7901, Felipe 

Hernandez Marques - OAB:48.104, Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13.889, Francisco Claudio Jassniker Junior - OAB:21.087, 

JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:18441/O, Júlia 

Fernanda Santos de Carvalho - OAB:20.144, LUIZ HENRIQUE REIS DA 

SILVA - OAB:19466/O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, 

MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15458, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284/MT, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do Mandado de Penhora - 

Avaliação - Intimação - Registro, devendo o depósito da diligência ser 

realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de 

guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36379 Nr: 2057-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do trânsito em julgado dos embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75172 Nr: 2476-34.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do trânsito em julgado dos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 140-23.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi designada perícia média para o dia 17 de abril às 

13:20 nas dependências do Fórum de Chapada dos Guimarães.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 140-23.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para a publicação de matéria a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado via DJE, 

acerca do agendamento da perícia médica para o dia 17 de abril às 13:20 

nas dependências do Fórum de Chapada dos Guimarães, oportunidade em 

que deverá comparecer munido dos documentos médicos pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93156 Nr: 2534-66.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para a publicação de matéria a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado via DJE, 

acerca do agendamento da perícia médica para o dia 17 de abril às 13:00 

nas dependências do Fórum de Chapada dos Guimarães, oportunidade em 

que deverá comparecer munido dos documentos médicos pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93867 Nr: 2821-29.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauriston José de Oliveira, Gilza de Lima Oliveira, 

Eleezer Venine de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tertulino Alves de Freitas e Ana Alexandrina 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que compareça a secretaria da 1ª Vara para 

retirar o termo de compromisso e dê cumprimento as demais 

determinações de ref. 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83159 Nr: 2474-30.2016.811.0024
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DA SILVA - ME, Rosiel Albino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO - OAB:MT20712, LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - 

OAB:MT24585, VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - OAB:MT 

23611

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca da petição do 

autor à fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 1139-49.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Conceição Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes acerca da nova 

data da perícia que será realizada no dia 17/04/2020 às 09h00. As partes 

poderão ainda apresentarem quesitos, conforme decisão, e a requerente 

deverá comparecer municiada de documentos medicos pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 1146-12.2009.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cruz da Silva, Luciene da Silva Lima, Claudiana da 

Silva Pacheco, Claodiomar Antonio da Silva, Lucimar Aparecida da Silva 

Moraes, Diogo José Pereira da Silva, Adriana Henrique Medeiros OU 

Adriana Henrique Medeiros Nogueira, Eliane Pereira da Silva, Gabriela 

Henrique Medeiros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Kruger do 

Nascimento - OAB:12.216/MT, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA 

MARTINS - OAB:14442/B, Murillo Barros da Silva Freire - 

OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designada audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 

de maio de 2020, às 17h00, dessa forma, devolvo os autos à escrivania 

para cumprimento dos atos para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35890 Nr: 1558-06.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M Aviamentos Ltda ME, Marilza Sebastiana 

Bezerra, Maricilda Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000044-49.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO MENON (REQUERIDO)

LEANDRO APARECIDO MENON (REQUERIDO)

 

Certifico que a presente missiva aportou a esta Comarca 

desacompanhada da comprovação do recolhimento de custas e taxas 

referentes a sua distribuição. Desta forma, intimo a parte autora, para que 

providencie o seu devido recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução. Intimo ainda, a para autora para que providencie o 

recolhimento de diligência de oficial de justiça, viabilizando a prática do ato, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000697-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA REGINA GUBERT (REQUERIDO)

EDSON DE SOUSA (REQUERIDO)

DALLIANE CARVALHO DE SOUSA (REQUERIDO)

EMERSON DE SOUSA (REQUERIDO)

DELFINA MITICO MIYOSHI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que, diante da petição do adv. do Requerente - BCO JOHN 

DEERE - equivocou-se, uma vez que não se atentou ao teor da Certidão 

deste meirinho, em face ao requerimento de 'COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGENCIAS", que foi positiva, e acompanhada pelo r. da Requerente - Sr. 

ANISIO LUIZ BELOTTO ROCHA - que funcionou como Depositário, e que 

autorizou diligencias complementares por este Oficial de Justiça e que 

rendundou na apreensão do bem, conforme o auto de Apreensão e 

Deposito e avaliação, datado de 19/10/2018, sendo que o deposito 

relatado pelo nobre causidico, refere-se ao deposito inicial para 

diligencias. Dou fé.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá 
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indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000320-80.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIVO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000319-95.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINA DO AMARAL SILVA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE BENEDITO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-65.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGALI APARECIDA DA SILVA BRANDAO OAB - MS12545 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

2. V. D. F. E. S. D. C. G. (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 3198-05.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiroaki Mitsutake

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Tsukasa Mitsutake

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de anulação de ato jurídico ajuizada por HIROAKI 

MITSUTAKE em face de ADEMAR TSUKASA MITSUTAKE, ambos 

qualificado nos autos.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(ref. 77), contudo, não houve manifestação, deixando decorrer o prazo 

sem manifestação pela autora, conforme certificado à ref. 81.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A parte requerente permaneceu inerte, prejudicando assim o 

bom andamento da demanda, além de não ter sido localizada no endereço 

indicado nos autos.

No caso em tela percebe-se que a requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A parte autora/exequente permaneceu inerte, prejudicando, 

assim, o bom andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Cumprida a diligência anterior e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102647 Nr: 827-29.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DIVINA MARINHO DA SILVA, LVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não se encontrarem presentes os requisitos exigidos pela 

lei de regência para a fruição do benefício assistencial ora vindicado, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC.Nessa toada, CONDENA-SE a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

contudo, SUSPENSA sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 550 de 948



CPC.Bem por isso, DECLARA-SE extinto o processo com resolução de 

mérito.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100358 Nr: 5968-63.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 1 – Visando à elucidação dos cálculos do débito executado, 

considerando as irresignações apresentadas pelas partes, na forma do 

artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial 

para apurar o valor da dívida.

2 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum 

de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 1307-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Rodrigues de Rezende, Lucely Quiles 

de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISVALDO PAIVA DE 

MENEZES - OAB:29518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 

oposta pela parte executada à ref. 48.2 – Considerando a alegação pela 

parte exequente (ref. 50) de supostos equívocos quando da expedição da 

certidão premonitória, EXPEÇA-SE nova certidão com os dados corretos, 

em caso de constatação da incorreção da falha.3 - Certificada a 

preclusão, CUMPRA-SE integralmente a decisão de ref. 39.4 – Em seguida, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 123909 Nr: 15-16.2020.811.0024

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco Douglas da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:13714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando que os motivos que ensejaram a suspeição deste 

magistrado nos processos criminais em trâmite nesta Segunda Vara – 

devidamente expostos no Ofício n. 064/2019-GAB – não mais subsistem, 

conforme informação encaminhada para a Corregedoria e ao meu 

substituto legal nesta data por meio dos Ofícios n. 004 e 005/2020-GAB, 

respectivamente, REVOGA-SE momentaneamente a suspeição 

anteriormente declarada, passando a análise do feito.

2 - Trata-se de pedido de execução provisória da pena, formulado pela 

defesa do réu Francisco Douglas da Silva Oliveira, em razão da sentença 

penal condenatória prolatada nos Autos n. 2419-74.2019.8.11.0024 

(Código: 119348), em fase de análise de recurso em segunda instância.

Sem delongas, independentemente do pedido em questão, verifica-se que 

já fora expedida a guia de execução provisória da pena, distribuída por 

meio do sistema SEEU sob o n. 2000002-80.2020.8.11.0024.

Logo, diante da ausência de interesse processual, ARQUIVE-SE o 

presente incidente, com as baixas de estilo.

3 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31295 Nr: 703-61.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Antonio Macari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - OAB:9202, 

Humberto Nonato dos Santos. - OAB:3.286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359, Juliana Barbosa Ferreira - OAB:9738-A/MT, Thiago 

Alencar Silva Abrão de Oliveira - OAB:10113-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31477 Nr: 873-33.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenel Ferreira de Arruda, Sheila Cristina de Aguiar 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende Imóveis ME, Luiz Carlos 

Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido Thenquini - 

OAB:4577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o atual advogado do executado: Luiz 

Carlos Wagner, da data de audiência de conciliação designada para o dia 

10/03/2020, conforme certidão a seguir transcrita: "CERTIFICO e dou fé 

que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro Judiciário, cumprindo 

determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro Judiciário foi designado 

audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 10 de março de 

2020, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os autos a escrivania para 

cumprimento dos atos para realização da audiência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38602 Nr: 1052-93.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, nos autos requerendo o que for de 

direito tendo em vista o retorno dos autos da 2.ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103341 Nr: 1170-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Avelino de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Roupas da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O, KOHELER DO 

PRADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, os atos para realização da audiência de conciliação 

designada, não foram cumpridos tendo em vista o excesso de serviços na 

secretaria e o número reduzido de servidores, e ainda, diante da 

suspensão do expediente nos dias 17/21 e 26/28 do mês de fevereiro, 

tendo em vista a realização de serviços de reforma e manutenção predial 

nas dependências do fórum, conforme Portarias: 04/2020-DF; 07/2020-DF 

e 9/2020-DF. Assim impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando os autos ao CEJUSC, para as 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103341 Nr: 1170-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Avelino de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Roupas da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O, KOHELER DO 

PRADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que tendo em vista o teor do Ato Ordinatório de ref. 64, foi 

redesignada a audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de maio 

de 2020, às 16hs, sendo assim, devolvo os autos à escrivania para 

cumprimento dos atos para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104172 Nr: 1512-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que tendo em vista o teor do Ato Ordinatório de ref. 64, foi 

redesignada a audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de maio 

de 2020, às 16h30min, sendo assim, devolvo os autos à escrivania para 

cumprimento dos atos para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104172 Nr: 1512-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os atos para realização da audiência de conciliação 

designada, não foram cumpridos tendo em vista o excesso de serviços na 

secretaria e o número reduzido de servidores, e ainda, diante da 

suspensão do expediente nos dias 17/21 e 26/28 do mês de fevereiro, 

tendo em vista a realização de serviços de reforma e manutenção predial 

nas dependências do fórum, conforme Portarias: 04/2020-DF; 07/2020-DF 

e 9/2020-DF. Assim impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando os autos ao CEJUSC, para as 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36987 Nr: 3651-73.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lia Anatercy Gomes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FEREIRA MAIA - 

OAB:18522

 Impulsiono o presente eito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a advogada do exequente, pela imprensa, para que devolva os 

autos do presente processo a este Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão, além de lhe serem aplicadas as 

sanções legais pertinentes, nos termos do art. 601 da CNGC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000478-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI OAB - MT26260/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000478-72.2019.8.11.0024. REQUERENTE: JOSE PEREIRA BRANDAO 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO I – 

Relatório Trata-se de ação de repetição de indébito e pedido de tutela 

antecipada c/c danos morais ajuizada por JOSÉ PEREIRA BRANDÃO em 

face de UNIMED CUIABÁ, ambos qualificados no processo. Aduz o 

demandante que mantém, desde o ano 2000, contrato de plano de saúde 

com a requerida e que, em 2019, diante do alto valor cobrado a título de 

mensalidade, que estaria limitando o seu sustento, tomou conhecimento de 

que o reajuste para maiores de 60 anos de idade estaria sendo cobrado 

de forma abusiva. Afirma que o reajuste aplicado pela parte requerida 

ofende as normas do Estatuto do Idoso, bem como da Lei n. 9.656/98. 

Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada a fim de suspender os 

reajustes e admitir o pagamento das mensalidades no valor de R$ 9697,12, 

de acordo com o reajuste estabelecido pela ANS. No mais, pretende a 

anulação da cláusula abusiva que prevê reajuste das mensalidades por 

faixa etária, mantendo-se o índico de reajuste da ANS, o ressarcimento, 

em dobro, das parcelas pagas em valores acima dos reajustes 

estabelecidos pela ANS, além de indenização por danos morais. A decisão 

de id. 19501001 postergou a análise da tutela antecipada requerida e 

determinou a citação da parte ré. Realizada audiência de conciliação, as 

partes não chegaram à autocomposição do conflito (id. 21539868). A 

parte demandada apresentou contestação no id. 21918566, alegando, 

preliminarmente, o manifesto litisconsórcio passivo necessário entre a 

requerida e a Associação dos Servidores da EMPAER – ASPAER, uma 

vez que o contrato firmado pela parte autora é coletivo e eventual decisão 

de mérito atingirá todas as pessoas integrantes desta relação contratual. 

No mérito, defende que, em se tratando de plano coletivo, os reajustes são 

determinados por meio de livre negociação entre a operadora do plano e a 

empresa contratante, de modo que o ato jurídico seria válido e eficaz. 

Sustenta, também, que apenas nos planos individuais ou familiares é que 

há imposição de limites dos índices de reajuste da mensalidade, não se 

aplicando aos planos coletivos, em relação aos quais os índices de 

reajuste somente devem ser informados à ANS. Informa que, no caso do 

contrato envolvendo a parte autora, somente foi aplicado o reajuste 

financeiro (anual), mediante comunicado prévio, não incidindo qualquer 

reajuste por faixa etária. Por fim, assevera a impossibilidade de 

declaração de nulidade da cláusula de reajuste sem a realização de 

perícia atuarial e a inexistência do dever de ressarcir. Réplica à 

contestação no id. 22453881. Após, o processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Inicialmente, a parte requerida alega a 

necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a 

Associação dos Servidores da EMPAER – ASPAER, uma vez que, por se 
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tratar de contrato firmado na modalidade coletiva, eventuais alterações 

das obrigações trarão efeitos para todos os associados participantes do 

contrato coletivo. No ponto, em que pese as alegações da parte requerida, 

não merece prosperar o pedido na medida em que a Associação dos 

Servidores da EMPAER – ASPAER agiu apenas como intermediadora da 

celebração do contrato de plano de saúde, sendo parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, já que não possui qualquer 

ingerência nos termo do contrato ou na sua forma de execução. A 

propósito, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – 

REVISÃO DE CONTRATO COLETIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA ABUSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADA - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – 

AFASTADA –REAJUSTE POR INCREMENTO DE IDADE – QUARENTA ANOS 

– EXCESSIVA MAJORAÇÃO NO VALOR DAS MENSALIDADES – 

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC) 

– INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS - AFRONTA AO 

ARTIGO 5º, II DA CF – INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Versando a demanda sobre matéria de direito, 

interpretação do contrato, se está redigido ou não em harmonia com os 

ditames constitucionais e legais, desnecessária a abertura de instrução 

processual que determina a rejeição da preliminar de cerceamento de 

defesa. O estipulante do contrato de plano de saúde é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atuou apenas 

como facilitador do contrato. Ação revisional de contrato coletivo de plano 

de saúde , cumulada com repetição de indébito de forma simples, resta 

viabilizada em sendo constatado qualquer ilegalidade ou abusividade. 

Assim, é cabível a repetição de indébito quando restar devidamente 

comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de 

saúde . Com relação ao reajuste anual, embora a ANS não intervenha nos 

reajustes de preços dos contratos de plano de saúde coletivos é 

necessário respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

afastando-se a onerosidade excessiva a teor da legislação consumerista, 

sendo lícita a aplicação dos índices divulgados pela ANS para planos 

individuais. De forma que inexiste afronta ao artigo 5º, II da CF quando as 

partes cumprem o que foi determinado em Lei. (N.U 

0052988-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) (negritou-se)” Dessa feita, 

INDEFERE-SE a preliminar em questão. Não havendo outras preliminares ou 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. O plano de saúde ora 

em discussão é do tipo coletivo, contratado entre a requerida e a 

Associação dos Servidores da EMPAER – ASPAER. A adesão da parte 

autora fez surgir relação jurídica de consumo entre ela e a requerida 

(operadora do plano de saúde), conforme art. 2º do Código de Defesa do 

Consumidor. Nessa modalidade coletiva é considerada legal e admitida a 

livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão 

autorizados a estipular percentuais de aumento, devendo ser observada a 

norma vigente na contratação, o que não impede a aferição de eventual 

abuso. Assim, nestes casos os reajustes não são definidos pela Agência 

Nacional de Saúde, que apenas acompanha os aumentos de preços, os 

quais devem ser acordados mediante negociação entre as partes e 

devidamente comunicados à ANS, a exemplo do que já se decidiu: “(...) 2. 

Não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em 

percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou 

familiar, pois a agência reguladora não define teto para os planos 

coletivos. Em se tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser 

comunicado à ANS. (AResp 524927 - RS 2014/0132189-0, 2014)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS 

AUSENTES - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE 

ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO 

PELA ANS - RECURSO PROVIDO. Para os reajustes anuais dos contratos 

de plano de saúde coletivos não há percentual limite previamente fixado 

pela Agência Nacional de Saúde, podendo ser livremente negociado pelas 

partes contratantes. Por isso, se não demonstrado abuso no aumento, 

estão ausentes os requisitos para a antecipação de tutela. (AI nº. 

146958/2014, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos 

Filho, julgado em 17/12/2014)” “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA 

POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO 

PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS 

ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – 

ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme 

disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de 

saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a 

disposição ajustada pelas partes contratantes. Deve ser mantido o 

reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando 

o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua 

limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos 

individuais. (Ap 112433/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 

02/12/2016)” E de acordo com a jurisprudência do STJ, a cláusula que 

estipula o ajustamento das mensalidades de plano de saúde não é, por si 

só, abusiva. Contudo, ele não pode ser excessivo, mas, sim, adequado e 

razoável, em consonância com as particularidades do caso. No caso em 

questão, verifica-se que a parte autora não especificou como se deu o 

reajuste da cobrança das mensalidades do plano de saúde. Ou seja, 

embora afirmar que o aumento deixou de obedecer às normas da ANS, 

não indicou o percentual utilizado, se o reajuste se deu pela alteração da 

idade ou pela utilização de outro fator de correção, tampouco indicou a 

forma de reajuste prevista no contrato e a sua indicação. Entre outras 

palavras, muito embora a parte autora pretenda a revisão dos valores 

cobrados pela requerida, formulou o pleito de forma genérica, sem sequer 

justificar as razões pelas quais o contrato em questão, mesmo de caráter 

coletivo, se submeteria às normas de reajuste da ANS, bem como se o 

reajuste utilizado seria abusivo. Vale dizer que não basta a apresentação 

de conceitos genéricos de que esse ou aquele encargo seria abusivo, 

mas a demonstração efetiva de que aquela fundamentação se amolda ao 

caso concreto e que, na avença, de fato, houve a cobrança de encargos 

de forma abusiva. Afinal, a alegação de que houve encargos abusivos 

pressupõe uma análise da parte autora de que eles realmente incidiram no 

caso concreto. Não custa ressaltar que a inversão do ônus da prova não 

retira da parte autora o ônus de indicar precisamente na exordial os 

encargos que seriam abusivos. Depois, como informado pela parte 

requerida, a parte autora, quando ingressou no plano de saúde, já contava 

com idade superior a 60 anos, reforçando a alegação de que o reajuste 

não se deu pela alteração do fator idade, o que não fora desconstituído 

pela parte demandante. Desse modo, inexistente a comprovação de que 

houve reajuste abusivo por parte da requerida, descabe falar também em 

eventual repetição do indébito e indenização por danos morais. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

suspensas em razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do 

art. 98, § 3º, do CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente 

feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. 

Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA MAMORE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005521-75.2017.8.11.0024 POLO ATIVO:LUCILIA 

MAMORE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005533-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PROCESSO n. 0005533-89.2017.8.11.0024 POLO ATIVO:ARLENE MARIA 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILE DAYANE OLIVEIRA 
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CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005566-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PROCESSO n. 0005566-79.2017.8.11.0024 POLO ATIVO:SUZY REGINA 

SIQUEIRA DA MATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON LEPRI (REQUERENTE)
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GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para: Conciliação Juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2019 Hora: 14:30. Chapada dos 

Guimarães-MT, 22 de julho de 2019. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON LEPRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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(REQUERIDO)

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 11 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário
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KAROLINA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da transferência informada ID 30087141 e seguintes, querendo o 

que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 11 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001487-62.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE PAULO (REQUERENTE)

CINTIA KARINE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAIZA MARIA COIMBRA (REQUERENTE)

MARIA DIRCE HONORATO (REQUERENTE)

MARILEIDE SILVA MATOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAMIR BERNARDES AGUIAR (REQUERENTE)

VIVIANE VENTURIM (REQUERENTE)

ONICE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

OZIMAR PACIFICO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))
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MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 
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Parte(s) Polo Passivo:
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SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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ANTONIO CARDOSO DE PAULO (REQUERENTE)
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MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))
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CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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PROCESSO n. 0001487-62.2014.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARDOSO DE PAULO e outros (8) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001487-62.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE PAULO (REQUERENTE)

CINTIA KARINE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAIZA MARIA COIMBRA (REQUERENTE)

MARIA DIRCE HONORATO (REQUERENTE)

MARILEIDE SILVA MATOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAMIR BERNARDES AGUIAR (REQUERENTE)

VIVIANE VENTURIM (REQUERENTE)

ONICE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

OZIMAR PACIFICO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001487-62.2014.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARDOSO DE PAULO e outros (8) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001487-62.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE PAULO (REQUERENTE)

CINTIA KARINE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAIZA MARIA COIMBRA (REQUERENTE)

MARIA DIRCE HONORATO (REQUERENTE)

MARILEIDE SILVA MATOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAMIR BERNARDES AGUIAR (REQUERENTE)

VIVIANE VENTURIM (REQUERENTE)

ONICE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

OZIMAR PACIFICO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001487-62.2014.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARDOSO DE PAULO e outros (8) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001487-62.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE PAULO (REQUERENTE)

CINTIA KARINE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAIZA MARIA COIMBRA (REQUERENTE)

MARIA DIRCE HONORATO (REQUERENTE)

MARILEIDE SILVA MATOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAMIR BERNARDES AGUIAR (REQUERENTE)

VIVIANE VENTURIM (REQUERENTE)

ONICE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

OZIMAR PACIFICO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001487-62.2014.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARDOSO DE PAULO e outros (8) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GOMES SERPA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000317-10.2019.8.11.0009. AUTOR(A): CLAUDIA 

GOMES SERPA REU: CAB COLIDER LTDA Vistos. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a 

qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso 

se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência econômica. Cuida-se 

de “ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar inaudita 

altera pars c/c danos morais” ajuizada por CLAUDIA GOMES SERPA em 

face de ÁGUAS COLÍDER, conforme razões expostas na peça de 

ingresso. Relata a autora que é titular de um imóvel nesta urbe e, em um 

determinado dia, foi surpreendida com algumas faturas atípicas de 

consumo de água, sendo uma delas no valor de R$ 3.289,19 (três mil 

duzentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), com vencimento 

para 27/08/2018. Expõe que o valor do débito destoa totalmente do gasto 

mensal que era praticado. Disse que a empresa, inclusive, realizou buscas 

por eventual vazamento no encanamento da sua residência, mas não 

localizou qualquer avaria. Relatou que, no referido mês de cobrança, 

houve falta de água na cidade e alega que, possivelmente, o ar que 

passava pelo cano fez com que o relógio contabilizasse consumo de 

água. Requer seja declarada a inexistência do débito, seja a empresa 

requerida condenada a ressarcir os danos morais causados e pugna pela 

concessão de tutela de urgência antecipada, a fim de que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de água em sua residência. É o 

sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 300 do Código de 

Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito da requerente, pois, não obstante o 

alegado na inicial, verifico que a autora firmou “termo de acordo e 

confissão de dívida”, no qual assumiu o compromisso de pagar o valor em 

discussão, a indicar que, pelo menos naquela ocasião, reconheceu ser 

devida a quantia demandada pela parte requerida. Portanto, reputo 

necessária a competente dilação probatória no caso, a fim de se verificar, 

em sede de cognição exauriente, a efetiva ilegalidade na cobrança da 

dívida pela requerida. Assim, não se reveste o pleito de tutela urgência da 

devida probabilidade do direito vindicado, pelo que seu indeferimento é 

medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. 

Com supedâneo no inciso V do artigo 139 do CPC, e, ainda, na norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação. Após, 

CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, devendo a parte ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Designada a audiência, 

INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu procurador, nos termos do § 

3º do art. 334 do CPC. Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Advirta-se a parte ré que, no caso de não 

entabularem acordo na solenidade, o termo inicial para oferecer 

contestação é a audiência de conciliação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GOMES SERPA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REU)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 30 de abril de 2020, às 16h30m (quinta-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos, devendo comparecer(em) ACOMPANHADO(S) de seus 

constituintes, com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, ADVERTINDO que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Colider/MT, 11 de março de 

2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001362-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. A. D. (EXEQUENTE)

V. H. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DELIANE ALMEIDA OAB - 019.114.391-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Requerida, de 

que foi designado o dia 30/04/2020 (quinta-feira) às 17h, para realização 

de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de Colider/MT, 

determinação de id. 29981891 e certidão de id. 30133332 constantes nos 

autos, devendo comparecer(em) ACOMPANHADO(S) de seus 

constituinte(s), com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, ADVERTINDO que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Colider/MT, 11 de março de 

2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001603-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MEIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001603-57.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DAS 

GRACAS MEIRA PERES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. O artigo 300 

do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente, 

pois, apesar dos documentos acostados na inicial, dando conta do seu 

contato com a atividade rural, necessária se faz a dilação probatória, 

através de provas testemunhais, a fim de se verificar, pelos depoimentos, 

a comprovação da atividade rural exercida pela mesma, em completa 

consonância com os documentos trazidos a baila e pelo lapso temporal de 

exercício de atividades rurícolas exigido como carência, nos termos do art. 

143 da Lei 8.213/91. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada contestação, INTIME-SE 

a parte autora para impugná-la, no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001662-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SANITA DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001662-45.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SUELI 

SANITA DA MATA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a 

qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso 

se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência econômica. O artigo 

300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente, 

pois, apesar dos documentos acostados na inicial, dando conta do seu 

contato com a atividade rural, necessária se faz a dilação probatória, 

através de provas testemunhais, a fim de se verificar a efetiva 

comprovação da atividade rural exercida pela mesma, em completa 

consonância com os documentos trazidos a baila, e pelo lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola exigido como carência, nos termos insertos 

no art. 143 da Lei 8.213/91. Por fim, também ausente o requisito do perigo 

na demora, porquanto não ficou satisfatoriamente demonstrado que a 

parte não possui outros meios de subsistência. Portanto, inexistentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE BRILHANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001781-69.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ROQUE 

BRILHANTE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a 

situação econômica da parte. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar de existir 

documento médico particular atestando sua enfermidade, não é possível 

constatar, de plano, que a parte requerente possui condição de segurado 

especial da seguridade social, haja vista a necessidade de se provar a 

efetiva atividade rural. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos 

fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001464-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001464-71.2019.8.11.0009. AUTOR(A): VALDECIR 

MORAES REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade processual em favor da parte autora, podendo 

revogá-los a qualquer momento acaso demonstrada, no curso do 

processo, a suficiência financeira da parte. O artigo 300 do Código de 

Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito do requerente. Cumpre esclarecer que 

os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez estão 

revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar que perduram 

enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade laboral) que lhe 

deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 

8.213/91: “Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria 

por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de 

suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da 

Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito 

e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 

transfusão de sangue, que são facultativos”. Assim sendo, inexiste 

ilegalidade no fato de a autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor 

do disposto no dispositivo legal acima transcrito, de sorte que o 

reconhecimento, mesmo quando na via judicial, do direito ao recebimento 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não garante à parte 

autora a percepção perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica 

do INSS. Ademais, apesar de existir documento médico particular 

atestando a enfermidade do autor, o seu teor conflita com a perícia do 

INSS, não restando clara a incapacidade laborativa da parte. Por fim, 

também ausente o requisito do perigo na demora, porquanto não ficou 

satisfatoriamente demonstrado que a parte não possui outros meios de 

subsistência. Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada 

vindicada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-06.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000563-06.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial em todos os seus termos. 

Gratuidade processual já deferida ao id. 22566664. O artigo 300 do Código 

de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, verifico que não restou satisfatoriamente comprovado, 

por ora, o efetivo exercício da atividade rurícola pela autora, em razão do 

que se faz necessária a competente dilação probatória, a fim de se 

verificar a configuração dos requisitos exigidos para a concessão do 

benefício perseguido, conforme o rol do art. 106 e demais artigos da Lei 

8.213/91, e pelo lapso temporal de exercício de atividade rural exigido 

como carência, nos termos insertos no art. 143 da Lei 8.213/91. Por fim, 

também ausente o requisito do perigo na demora, porquanto não ficou 

satisfatoriamente demonstrado que a parte não possui outros meios de 

subsistência. Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada 

vindicada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-59.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES FRANCISCO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000456-59.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ERONIDES 

FRANCISCO BARBOSA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial em todos os seus 

termos. Gratuidade processual já concedida em decisão pretérita. O artigo 

300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, verifico que não restou satisfatoriamente comprovado, 

por ora, o efetivo exercício da atividade rurícola pelo autor, em razão do 

que se faz necessária a competente dilação probatória, a fim de se 

verificar a configuração dos requisitos exigidos para a concessão do 

benefício perseguido, conforme o rol do art. 106 e demais artigos da Lei 

8.213/91, e pelo lapso temporal de exercício de atividade rural exigido 

como carência, nos termos insertos no art. 143 da Lei 8.213/91. Por fim, 

também ausente o requisito do perigo na demora, porquanto não ficou 

satisfatoriamente demonstrado que a parte não possui outros meios de 

subsistência. Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada 

vindicada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000993-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MARCOS IHABUINSKI (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 
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S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 11 de março de 2020. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001131-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANA KOTECKI - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC). Colider/MT, 11/03/2020 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 342-55.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CESAR ALVES, MARIA DE LOURDES RAMOS 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Finalidade: Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre o Ofício COREJ/IT fls.232/233, bem como indicar 

os dados bancários para transferência dos valores; caso ainda não fora 

indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13558 Nr: 1503-18.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE ---

 FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique o exato endereço para cumprimento do 

Mandado de Intimação da Penhora efetuada, conforme certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82028 Nr: 3034-56.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO MOURA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 37-37.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a petição e documentos de fls.100/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42693 Nr: 3670-32.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C OLIVEIRA & CIA LTDA, LUIZ CARLOS 

OLIVEIRA, ADEJAIMES LOPES SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça 

referente ao Mandado de Penhora e Avaliação com endereço apresentado 

nas fls. 147v°.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 2406-33.2013.811.0009

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSXC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Vistos.

 Ante o teor do petitório retro, devidamente assinado por ambas as partes, 

expeça-se ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - 

INDEA local para que proceda a retirada da constrição do gado bovino, 

existente em nome da parte requerida.

Após, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86957 Nr: 425-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Finalidade: Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre o Ofício COREJ/IT fls. 127/128, bem como indicar 

os dados bancários para transferência dos valores; caso ainda não fora 

indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92590 Nr: 1041-70.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRENILDA DAS NEVES MERCURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Finalidade: Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre o Ofício COREJ/IT fls.120/121, bem como indicar 

os dados bancários para transferência dos valores; caso ainda não fora 

indicado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83532 Nr: 888-08.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCD, VALDECI CLEMENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que cumprindo o art. 38 da 

Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA disponibilizada em 

26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 Páginas 496-499, 

e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 

inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito para intimar as partes, por seu(ua)(s) 

advogado(a)(s), ou procurador(a), a manifestar-se, caso queira, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Advertido de que, em nada sendo requerido, os autos 

serão remetidos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88032 Nr: 1333-89.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAN MUSICA AO VIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98708 Nr: 1268-26.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a petição de fls.137/138 e versos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82231 Nr: 3261-46.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CARBO GUTIERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - OAB:OAB/SP 

344.647, CLÁUDIA MONAGATTIN NOBRE MESTI - OAB:5.759, JULIO 

CESAR GOULART LANES - OAB:MT 13.329-A

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro.

CANCELO a solenidade anteriormente designada para o dia 10 de março 

de 2020, às 17h00mim, considerando que a perícia técnica determinada às 

fls. 363/364 ainda não foi realizada.

POSTERGO a designação de nova data para realização de audiência de 

instrução e julgamento para após o aporte do laudo pericial ao feito.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 363/364, expedindo o 

necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80836 Nr: 1868-86.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDIOMAR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 128/131 e 

versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86586 Nr: 90-13.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PLACIDO JACOVOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte Requerente, por todo teor 

da certidão de fls. 81, bem como para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 3586-65.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO, SERRALHERIA 

COLORADO LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, Poliana Galadinovic de Oliveira - 

OAB:OAB/18794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782, 

ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, HIGOR HUYNTER 

CARINHENA - OAB:8061-B/MT, José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001665-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. C. (REQUERENTE)

D. L. D. C. (REQUERENTE)

S. L. D. C. (REQUERENTE)

L. A. C. (REQUERENTE)

D. A. D. C. (REQUERENTE)

J. M. L. D. C. (REQUERENTE)

R. A. D. C. (REQUERENTE)

J. R. D. C. (REQUERENTE)

V. L. D. C. (REQUERENTE)

A. M. D. C. (REQUERENTE)

F. L. D. C. (REQUERENTE)

J. A. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

DILCEIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA OAB - 903.320.169-00 

(REPRESENTANTE)

IVANI JULIANO GONCALVES OAB - 559.279.551-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. C. (INVENTARIADO)

 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros SONIA LUCA DA COSTA, LAÉRCIO 

APARECIDO DA COSTA, ROSILDA APARECIDA DA COSTA PIEDADE, 

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA, DANIEL ANTONIO DA COSTA, ANA 

MARIA DA COSTA, VIVIANE LOPES DA COSTA, JOSÉ MILLER LEMOS DA 

COSTA, FRANCIELI LEMOS DA COSTA, na pessoa de seu Advogado, Dr. 

Luiz André Bezerra Marques de Sá, para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca das Primeiras Declarações (art. 626 do NCPC). 

Colider/MT, 11/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000344-90.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS POLTRONIERI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FAUSTINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000344-90.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: SIMONE 

DOS SANTOS POLTRONIERI EXECUTADO: LINDOMAR FAUSTINO DE 

SOUZA Vistos. DEFIRO parcialmente, por ora, os pedidos insertos na 

petição retro. De proêmio, INDEFIRO o pedido de prisão civil do executado, 

eis que absolutamente incabível no caso. Em detida análise ao título 

judicial, verifico que a quantia em execução foi prometida a título de “mera 

liberalidade” pelo executado à exequente, não se revestindo de natureza 

alimentar a justificar a medida extrema perseguida. Sem embargo, 

DETERMINO a inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes, 

o que faço com espeque no art. 782, § 3º, do CPC. Quanto ao pedido de 

indisponibilidade de bens pelo sistema BACENJUD, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de dez (10) dias, informe o número de CPF 

do executado, dado imprescindível à consecução da diligência perseguida. 

Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000432-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

pugnar o que entender de direito, acerca dos documentos acostados aos 

autos nos ids. 28931534 e 30124767, no prazo legal.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37220 Nr: 3725-17.2005.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIMAR ALMEIDA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA ARAÚJO DOS SANTOS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA ARAÚJO DOS SANTOS VIANA, 

Filiação: Antonio Lidia dos Santos e Margarida de Araújo dos Santos, data 

de nascimento: 09/04/1957, brasileiro(a), natural de Ribeirão Azul-MA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-seque o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 
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uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 29 de novembro de 2019

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92936 Nr: 1272-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Autos nº: 1272-97.2015.811.0009.

Código do Apolo: 92936.

Vistos etc.

1) Tendo em vista a manifestação da parte requerida (fl. 62), 

demonstrando interesse na realização de audiência de conciliação, e 

levando em consideração que a conciliação entre as partes, além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos, com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DETERMINO:

a) a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo a Secretaria desta Vara, designar 

data para realização de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível, 

bem como intimar a parte autora para o seu comparecimento e, nos termos 

dos artigos 334 e 695, ambos do CPC/2015, citar o réu.

 2) Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

3) Após, caso inexitosa a conciliação, tornem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

Colíder, 02 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97643 Nr: 563-28.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Assim, julgo PROCEDENTE o pedido do requerente para DECLARAR a 

nulidade do contrato celebrado, bem como a inexistência do débito 

indicado na petição inicial, para o fim de proceder com a exclusão do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e CONDENAR a parte 

requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.No mais, CONDENO o 

requerido, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios ao patrono da demandante que, à vista da matéria em 

discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, 

ainda, atendendo aos critérios do art. 85, parágrafos 2º e 8º do CPC, fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de 

março de 2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92366 Nr: 904-88.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85030 Nr: 2416-77.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA ALVES DE MOURA, LOURIVAL MARQUES DE 

MOURA - Espólio de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR. - OAB:MT24197-A

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Ivânia 

Alves de Moura, em face do Bv Financeira S.A.Condeno a parte autora no 

pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. 

Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do 

CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publique-se, registre-se e intime-se.Colíder/MT, 10 de 

março de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 116237 Nr: 333-78.2019.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA - ME, ISINETE ALVES 

DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABA 
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S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RONALDO BAIA - 

OAB:23984-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação ao 

feito n. 1023169-63.2018.8.11.0041, razão por que DECLARO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso V do 

art. 485 do CPC.SEM CUSTAS, uma vez que não houve a triangularização 

processual.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Colíder/MT, 09 de março de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87584 Nr: 960-58.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94027 Nr: 2091-34.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES DE SOUZA, ANTONIO ROBERTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONO & XAVIER CARRENHO LTDA - EPP, 

MASSAHIRO ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - OAB:5072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Autos nº: 2091-34.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94027.

Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95971 Nr: 3278-77.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TOMÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57638 Nr: 1921-04.2011.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE ADELIA FORTE DALTRO MAIA, JOÃO 

CARLOS DE SOUZA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORRÊA - OAB:MT 14.271

 Autos nº: 1921-04.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57638.

Vistos, etc.

1) Os confinantes do imóvel Paulo Isac Zamo Vargas, Lucio Carlos Tomáz, 

Aparecida Coelho de Oliveira e Maria das Dores Moreira de Oliveira foram 

devidamente citados, para responder aos termos da presente ação, 

contudo, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contestação, 

conforme se vê da certidão de fl. 105, razão pela qual, DECRETO A 

REVELIA dos mesmos.

2) Sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo, 

nos termos do artigo 357 do CPC.

Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez que 

não há qualquer nulidade a ser sanada.

3) DEFIRO a prova oral, consistente em oitiva dos confinantes, prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, requerida às fls. 100/101 e 

109.

4) FIXO como pontos controvertidos: a) a existência de coisa hábil ou 

suscetível de usucapião; b) o tempo em que a parte autora encontra-se no 

imóvel; c) se a posse se deu de forma mansa e pacífica; d) se a posse se 

deu de forma contínua.

5) DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de maio de 2020, às 

13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as intimações dos confinantes e das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 02 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 118790 Nr: 1913-46.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, RONALD 

ROLAND, FRANCESCO TURRIZIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES 

BELMELLO - OAB:174.503/SP, PAULO HENRIQUE DA ROCHA JUNIOR - 

OAB:ES 9580, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - OAB:20919

 : “Vistos, etc. Ante a ausência da testemunha, REDESIGNO audiência 

para o dia 02 de abril de 2020, às 17h00min. Saem os presentes intimados. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.”
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103904 Nr: 522-27.2017.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CAVALHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMILA CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 04723768106, Rg: 7157747, Filiação: Alzira Cavalheiro da Paixão e 

Jose de Oliveira, data de nascimento: 23/02/1994, brasileiro(a), natural de 

São Jose do Rio Claro-MT, convivente, Telefone 996222251. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS do acusado, para que 

informe os dados bancários necessários ao levantamento dos valores, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor do 

FUNPEN.

Despacho/Decisão: Autos nº. 522-27.2017.811.0009 – Código nº. 

103904DespachoVistos, etc.Ante o teor da certidão de fl.105 de que a 

fiança prestada à fl.54 não foi dada destinação, DETERMINO que a 

serventia deste juízo diligencie junto as demais varas desta comarca no 

sentido de identificar possível inventário em nome da ré, devendo, caso 

positivo, comunicar acerca dos valores depositados nestes autos, 

promovendo-se o necessário para restituição dos valores.Em caso 

negativo, expeça-se edital de intimação para que eventuais herdeiros 

providenciem o necessário ao levantamento da quantia, advertindo da 

necessidade de fornecimento de dados bancários.Finalmente, para o caso 

de ambas diligencias restarem inócuas, desde já DECLARO o perdimento 

dos valores em favor do FUNPEN.Após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 28 de fevereiro de 2020

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121237 Nr: 3250-70.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos n°. 3250-70.2019.811.0009 – Código n°. 121237

Despacho

Vistos, etc.

Diante do ofício encaminhado pela Penitenciária de Sinop/MT que informa a 

impossibilidade da realização da escolta do acusado Luciano Rodrigues 

(fl. 179) somando ao ofício que ora junto que destaca o risco à segurança 

pública que tal serviço acarreta, mantenho a solenidade já agendada 

devendo ser realizada a audiência de instrução por meio de 

videoconferência, conforme autoriza o Código de Processo Penal.

OFICIE-SE a mencionada unidade prisional para na data e horário 

designado acesse o seguinte link (https://call.lifesizecloud.com/691368 – 

senha: 1234567) a fim de que seja realizado o ato com a devida 

apresentação da pessoa presa.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 06 de março de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119996 Nr: 2607-15.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ROSENDO DA SILVA, WILLIAN 

MIYAKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:, VINICIUS 

ROLIM DE MOURA - OAB:23992/O

 INTIMAÇÃO da defesa do réu Genival Rosendo da Silva para que no 

prazo legal apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121237 Nr: 3250-70.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 “Vistos, etc. 1) Consigno que em relação à vítima Hiaxlley Victor Paulino 

Ramos, foi realizada a sua oitiva através de procedimento de depoimento 

especial (Cód. 121148), oportunidade em que foi indeferida a oitiva de 

Gabriele Cristini Ramos Paulino e Wallace Rannael Paulino Ramos. Desta 

feita, DEFIRO o pedido do Ministério Público para que seja apensando de 

imediato os autos 121148 a esses autos. 2) HOMOLOGO o pedido de 

desistência da testemunha Cristiano Rocha Domingos, conforme requerido 

pelo Ministério Público. Não obstante isso, a expedição de carta precatória 

não suspende a instrução, nos termos do art. 222, § 1º do CPP, restando 

ainda a oitiva da testemunha Francisca Rosiane Lima de Oliveira (fl. 162). 

Deste modo, é o caso de proceder o interrogatório do acusado. 3) 

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto o cumprimento da missiva de fl. 162. 

Expirado o prazo da Carta Precatória ou o aporte no refiro prazo e 

cumprida as determinações de fl. 85 dos autos 121148, ABRA-SE vista as 

partes para que apresentem seus memoriais finais.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 122733 Nr: 459-94.2020.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUARK DOUGLAS CORREIA, FABIO LEBERALI 

WEISSHEIMER, LUCIANO CORREIA RIBEIRO, ADRIANO LUIS ALVES 

SOUZA, FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO, FLAVIO ALEXANDRE 

TAQUES DA SILVA, KEDNA IRACEMA FONTENELE SERVO GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT- 8.083

 Autos n°. 459-94.2020.811.0009 – Código n°. 122733

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 18 de junho de 

2020, às 14h.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 10 de março de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101843 Nr: 3499-26.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENEZES DE BARROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para 

CONDENAR o réu CLAUDINEI MENEZES DE BARROS, já qualificado nos 

autos, à pena de 02 (dois) anos de detenção e; mais suspensão e/ou a 

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo prazo de 01 (um) ano, pela prática do crime previsto no 

artigo 302 da Lei nº 9.503/97.I)O regime inicial de cumprimento da pena 

será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal.II)O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente 

corrigido.III)SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 

01 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo Juízo da 

Execução Penal, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, segunda 

parte, do Código Penal.IV)Deixo de conceder a suspensão condicional da 

pena inserta no artigo 77, do CP, face o cabimento da substituição de pena 

do artigo 44, do mesmo diploma.V)Consigno, outrossim, que havendo o 

descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, 

ensejará a revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena 

privativa de liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP).Após o trânsito em 

julgado:(...)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.CONDENO o réu no pagamento das custas 

processuais.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 06 de março de 2020.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 82985 Nr: 3729-10.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, JAA, JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos n°. 3729-10.2012.811.0009 – Código n°. 82985

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 318, bem como em razão do lapso temporal 

transcorrido desde a diligência e os dias atuais, REITERE-SE a intimação, 

devendo o oficial de justiça tentar contatar o réu através do número 

telefônico constante no mandado, certificando-se.

Às providencias.

 Colíder/MT, 10 de março de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86324 Nr: 3733-13.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:OAB-MT 15.342

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa PRONUNCIAR o acusado LUCINEI DA SILVA como incurso nas 

disposições do artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, 

determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Preclusa a decisão de pronúncia, REMETAM-SE os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 421 do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, considerando que por meio da Portaria nº. 

01451/2019/DPG fora lotado Defensor Público nesta Comarca, que entrou 

em exercício em 17/01/2020, REVOGO a nomeação da advogada Dra. 

Maiza Emanuely Dalazem Pereira (fls. 162/163), devendo a Defensoria 

Pública dar continuidade à defesa do réu, que previamente já manifestou 

seu interesse em ser assistido pela referida instituição (fl. 127). Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 09 de março de 2020.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LEITE SCHASKOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO OAB - SP311041 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001870-92.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ANDRE LEITE SCHASKOS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, 10 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000325-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, acerca do petição e comprovante de pagamento id. 

26721416 e seguintes, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010682-48.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASAS MACHADO (REQUERENTE)

JOCINEIA LUCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

NILO ALIPIO PFEIFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE MAURO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR as 

partes, através dos advogados por todo o teor do comprovante de 

remoção de restrição veicular id. 28637224, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001760-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-94.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA CASSAVARA OAB - MT0014596D (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURDELINA SOUZA DOS SANTOS (INTERESSADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Incabível o pedido 

de cumprimento de sentença de ID: 19573035 e anexos, visto que o feito 

fora extinto sem resolução de mérito em razão do abandono da causa pelo 

autor, consoante sentença de ID: 2944349. Assim, INDEFIRO o pedido 

formulado. No mais, cumpra-se as determinações anteriores. Às 

providências. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000259-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDBERG CARVALHO LAGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MONTE ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT16254-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de id. 30137801.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-98.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MIRANDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

P & P PRODUCAO DE CAPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001404-98.2019.8.11.0009. REQUERENTE: GILSON MIRANDA NEVES 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., P & P PRODUCAO DE CAPAS 

LTDA - ME Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo (id. 28709500), 

com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do 

mérito, consoante art. 487, inciso III, alínea 'b', do Código Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Sentença publicada 

no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providências. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao MM.º Juíz Togado para 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95. Colíder, 07 de 

fevereiro de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 07 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA PRADO COVRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000697-04.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

SILVIA REGINA PRADO COVRE POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 
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autos, por todo o teor da manifestação id. 29071251 e seguintes, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001086-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PEREIRA NIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E B DE LIMA - TECIDOS E CONFECCOES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a 

advogada da parte autora, para no prazo de cinco dias, manifestar-se 

acerca da manifestação id. 29797083.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WESLEI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001547-87.2019.8.11.0009. REQUERENTE: DAVI WESLEI RODRIGUES 

VIEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Como é cediço, a 

Carta Magna só permite o acesso gratuito à Justiça aos necessitados 

desde que comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da 

CF). Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o 

pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. 

Compulsando os autos, verifico que o recorrente não juntou declaração de 

hipossuficiência e nem trouxe qualquer documento de comprovação dos 

seus rendimentos, o que prejudica a análise da alegada hipossuficiência 

econômica. Assim, faculto ao recorrente, no prazo de cinco (5) dias, 

trazer aos autos documentos que comprovem a alegada insuficiência 

econômica (cópia de extrato bancário – conta corrente e poupança – ou 

outro documento idôneo) e declaração de hipossuficiência devidamente 

assinada ou para que, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal e as 

despesas processuais pertinentes, nos termos do art. 54, parágrafo 

único, da Lei nº. 9.099/95, sob pena de deserção do recurso. Após, 

tornem conclusos para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002208-66.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:CICERO JOSE 

DIODATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI POLO 

PASSIVO: OI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1002208-66.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CICERO JOSE DIODATO 

REQUERIDO: OI S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. A 

tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Na hipótese em testilha, analisando a narração dos fatos e os 

documentos acostados à peça isagógica, verifico inexistir elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor. Não se olvida 

aqui que a parte autora nega a existência da obrigação, contudo, somente 

os elementos de convicção presentes nos autos não foram, ao entender 

deste Magistrado, aptos a evidenciar que, de fato, o contrato não foi 

celebrado. Frise-se que esta decisão é proferida com base na cognição 

sumária dos fatos, o que não impede a concessão da tutela de urgência 

almejada posteriormente à vinda de mais elementos de convicção aos 

autos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

antecipatória em favor da parte autora. CERTIFIQUE-SE a Serventia se a 

parte requerida foi devidamente intimada para comparecer na audiência 

conciliatória realizada no feito. Se foi intimada, voltem conclusos para 

deliberações. Acaso não tenha sido intimada da audiência conciliatória, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para que compareça à audiência de 

conciliação, a qual será designada em conformidade com a disponibilidade 

da pauta do(a) Senhor(a) Conciliador(a). Neste cenário,. obtida a 

autocomposição na sessão de mediação/conciliação, voltem os autos 

conclusos para homologação do acordo. Se infrutíferos os trabalhos de 

conciliação/mediação realizados em audiência, a parte requerida tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da referida solenidade, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado da 

Súmula n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso. Com o aporte da peça contestatória, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de cinco (5) dias, especifiquem se pretendem 

produzir prova oral, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001835-35.2019.8.11.0009. REQUERENTE: DOMINGAS DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 
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procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por DOMINGAS DOS SANTOS 

OLIVEIRA em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTOS DO NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE MT-PA, 

alegando que manteve conta corrente junto à Reclamada até 

setembro/2013, entretanto, solicitou o encerramento da conta em virtude 

da desnecessidade de mantê-la ativa. Aduz, que para sua surpresa a 

Requerida negativou seu nome no valor de R$1.703,93 indevidamente. Por 

essas razões requer indenização por danos morais. Em defesa, a 

Reclamada alega exercício regular de direito, haja vista a ausência de 

pedido administrativo de cancelamento da conta corrente. Afirma que a 

Autora tinha pleno conhecimento das tarifas cobradas pelo banco, diante 

das comodidades ofertadas pela instituição financeira. Requer a 

improcedência da ação. Verifico que é fato incontroverso que a parte 

Autora, era titular de conta corrente junto à instituição financeira e que seu 

nome foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese 

às alegações da Reclamante, que a negativação do seu nome é indevida, 

visto que a mesma solicitou o cancelamento da conta corrente, não 

comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, 

inc. I do Código de Processo Civil. Assim, o se o consumidor alega que a 

conta esteja inativa e não comprova o pedido de cancelamento pelo 

correntista, é válida a cobrança da taxa de manutenção, seja por previsão 

contratual, seja porque há efetiva disponibilização dos serviços bancários, 

assim, deve à pretensão ser julgada improcedente. Por fim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido exordial, em consequência, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 11 de março de 2020. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 11 de 

março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-97.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUBENS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000490-97.2020.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE RUBENS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código 

de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Na hipótese em testilha, analisando a narração 

dos fatos e os documentos acostados à peça isagógica, verifico inexistir 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor. 

Não se olvida aqui que a parte autora nega a existência da obrigação, 

contudo, somente os elementos de convicção presentes nos autos não 

foram, ao entender deste Magistrado, aptos a evidenciar que, de fato, o 

contrato não foi celebrado. Frise-se que esta decisão é proferida com 

base na cognição sumária dos fatos, o que não impede a concessão da 

tutela de urgência almejada posteriormente à vinda de mais elementos de 

convicção aos autos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência antecipatória em favor da parte autora. AGUARDE-SE a 

realização da audiência de conciliação já agendada nos autos. CITE-SE a 

parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que compareça à solenidade. 

Advirta-se às partes que o seu não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição na sessão de 

mediação/conciliação, voltem os autos conclusos para homologação do 

acordo. Se infrutíferos os trabalhos de conciliação/mediação realizados 

em audiência, a parte requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da referida solenidade, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado da Súmula n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Com o aporte da peça 

contestatória, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de cinco 

(5) dias, especifiquem se pretendem produzir prova oral, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-07.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO OAB - MT24834/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001811-07.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ROMERO ARAUJO DE SOUSA 

JUNIOR REQUERIDO: CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO 

BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 
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9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR (ES) Da Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de 

Pericia. Deixo de acolher a preliminar no presente caso, eis que as provas 

existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem 

necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial 

competente para processar e julgar a demanda. O Reclamante alega que 

adquiriu junto à 1ª Reclamada (Carolina Veículos), um Polo zero/km, ano 

2019, fabricado pela 2ª Reclamada (Volkswagem) e que com 163 km 

rodados o veiculo apresentou barulhos diversos, sendo levado até a 

concessionária para avaliação. Concluído o diagnóstico, deu entrada na 

concessionária para conserto do veiculo, sendo a previsão de entrega em 

10 dias, entretanto, o prazo se estendeu por 32 dias, o que causou vários 

transtornos, gerando despesas extras. Em defesa a 1ª Reclamada, aduz 

inexistência de ato a ser indenizável, uma vez que os fatos narrados não 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. A 2ª Reclamada aduz que, 

jamais se furtou em atender satisfatoriamente o Autor não havendo 

ultrapassagem de prazo previsto na legislação. Pois bem. A análise da 

responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 

(quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de 

causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por 

fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

restou comprovado que o veiculo foi deixado na concessionária para 

conserto no dia 31.08.2019 e restando incontroverso que a Reclamada 

somente restituiu 32 dias após, já que a previsão de entrega era para o 

mesmo dia às 17h, conforme de depreende da OS nº 123535(id. 

25570885) Desta forma, em que pesem as justificativas apresentadas 

pelas Reclamadas, o prazo de mais de 90 dias para conserto e entrega do 

veículo representa prazo excessivo, o que configura claramente defeito 

na prestação do serviço, devendo as mesmas responder pelos danos 

sofridos pelo Reclamante. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO INJUSTIFICADO 

NA REMESSA DAS PEÇAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA 

DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA 

ESCOLHA DO AGENTE AUTORIZADO. 1. No caso em exame pretende a 

parte autora o recebimento de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes da demora no conserto de veículo, ante a não remessa das 

peças da montadora a concessionária que realizaria os reparos no 

automóvel. 2. O retardo no conserto do veículo decorreu do atraso na 

remessa das peças da montadora para a concessionária autorizada. 

Assim, aquela também é responsável pela referida demora perante o 

consumidor, uma vez que nos termos do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos 

produtos que ajudam a por no mercado. 3. Ainda, como a oficina que 

realizaria o conserto do veículo era credenciada da seguradora, esta 

também se torna co-responsável por eventual má prestação do serviço. 4. 

Assim, apurada a existência de responsabilidade das demandas pelo 

atraso injustificável no conserto do veículo, passa-se a análise dos danos 

suportados pela parte autora. 5. Dos danos morais. A parte autora logrou 

comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido da demora 

injustificada no conserto do veículo. 6. Comprovada a falha na prestação 

do serviço, as demandadas devem ser responsabilizadas pelos referidos 

atos. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão 

imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que 

possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as 

consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 

Conduta ilícita das demandadas que faz presumir os prejuízos alegados 

pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor a ser 

arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o 

princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. 9. Indenização por danos morais majorada para R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Dado provimento ao apelo. 

(Apelação Cível Nº 70065049280, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/09/2015). 

Quanto aos danos materiais, entendo que são indevidos, uma vez que não 

foram devidamente especificados e comprovados nos autos, não 

havendo, portanto, como serem deferidos. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da inicial, para o fim de: A) condenar as partes reclamadas ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00, a título de indenização por 

danos morais, incidindo-se a correção monetária pelo “INPC” e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data desta sentença, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”) B) 

indeferir o pedido de danos materiais. Com arrimo no que dispõe o inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 11 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 11 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D2 FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000063-03.2020.8.11.0009. REQUERENTE: GELIANE FERNANDES ALVES 

REQUERIDO: D2 FORMATURAS EIRELI Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do 

Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Na hipótese em testilha, analisando os fatos 

trazidos á baila e os documentos acostados à peça isagógica, verifico 

existir elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora. Isto porque, conforme certidão positiva de protesto juntada 

ao feito (id. 28150301), os débitos que foram protestados referem-se a 

duas duplicatas no valor unitário de R$ 173,80 (cento e setenta e três 

reais e oitenta centavos), com vencimento para 12/11/2019 e 12/12/2019. 

Ocorre que a parte autora apresentou comprovantes de pagamentos dos 

referidos débitos e nas respectivas datas de vencimentos (id. 28149625), 

a indicar a incorreção na negativação efetiva pela parte requerida e a 

probabilidade do direito vindicado na inicial. O risco da demora se 

configura diante da continuidade da inscrição aparentemente indevida da 

autora no cadastro de inadimplentes, que ocasiona dano irreparável ou de 

difícil reparação, pois sua publicidade implicam restrições comerciais 

variadas. Registre-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

da tutela de emergência concedida, uma vez que, caso fique comprovada 

a existência do débito, poderá a parte requerida tomar as devidas 

providências. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

antecipatória em favor da parte autora, em razão do que DETERMINO que 

a parte requerida, no prazo de cinco (5) dias, proceda com a exclusão do 

nome da autora junto órgãos de proteção ao crédito no que diz respeito 

aos débitos discutidos nestes autos, sob pena das cominações legais. No 

mais, AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação já agendada 
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nos autos. CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que 

compareça à solenidade. Advirta-se às partes que o seu não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição na 

sessão de mediação/conciliação, voltem os autos conclusos para 

homologação do acordo. Se infrutíferos os trabalhos de 

conciliação/mediação realizados em audiência, a parte requerida tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da referida solenidade, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado da 

Súmula n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso. Com o aporte da peça contestatória, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de cinco (5) dias, especifiquem se pretendem 

produzir prova oral, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano N. de Melo (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000541-45.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: COMERCIO VAREJISTA DE 

GAS MOLINA LTDA EXECUTADO: ADRIANO N. DE MELO Vistos. INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de cinco (5), comprove a condição 

de microempreendedor individual, microempresa ou empresas de pequeno 

porte, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/9, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D2 FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-03.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:GELIANE 

FERNANDES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE CASADEI 

POLO PASSIVO: D2 FORMATURAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS KRAMBECK (INTERESSADO)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAPPEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001692-80.2018.8.11.0009. INTERESSADO: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, DANIELA REIS KRAMBECK REQUERIDO: VILSON 

PAPPEN Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação ordinária de cobrança 

na qual alega o Reclamante, em síntese, que realizou transação comercial, 

deixando a Reclamada de adimplir o débito que resulta no montante 

atualizado R$ 23.940,80 (vinte e três mil novecentos e quarenta reais e 

oitenta centavos). Assim, requereu a condenação da executada ao 

pagamento da nota em anexo. Devidamente citada, a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito menos apresentou 

contestação. De início, tendo em vista a ausência da Executada à 

audiência de tentativa de conciliação designada, mesmo estando 

devidamente citada, conforme se verifica, bem a ausência de 

apresentação da contestação, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Cabe ressaltar que nada há na convicção 

deste juízo que justifique a não aplicação do dispositivo legal acima 

mencionado. Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, 

já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pela Autora, no 

caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado 

aos autos pela promovente conduz à procedência do pedido, vez que está 

demonstrado, notadamente através do documento anexado à inicial, que o 

débito referente à transação comercial não fora pago. Desse modo, não 

restam dúvidas de que, comprovada a origem da dívida, deve ser 

condenada a promovida ao pagamento da quantia de R$ 23.940,80 (vinte e 

três mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos). DISPOSITIVO 

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, declaro a revelia 

da Reclamada e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo PROCEDENTE o pedido, condenando a Promovida, ao 

pagamento da quantia de R$ 23.940,80 (vinte e três mil novecentos e 

quarenta reais e oitenta centavos), acrescidos dos juros legais de 1% 

a.m. e correção monetária a partir da citação válida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. COLÍDER, 2 de setembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002081-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PRATES DA SILVA TARIFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002081-31.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE PRATES DA SILVA 

TARIFA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA C/ INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARLENE 

PRATES DA SILVA TARIFA, em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 
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contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte Reclamante alega que 

firmou acordo junto à Reclamada, referente ao contrato nº 

76053376656325082019 no valor de R$ 209,00 (valor atualizado), 

divididos em duas parcelas de igual valor a vencer em 15.08.2019 e 

24.09.2019. Entretanto, até a propositura desta ação a Reclamada não 

havia retirado o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, 

requer indenização por danos morais, ante à manutenção indevida da 

negativação do seu nome. Registra-se que no id. nº 26574270 foi deferida 

a liminar, determinando a exclusão do nome da Autora do órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a legalidade da manutenção do débito negativado, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada alega exercício regular de direito ante o 

inadimplemento da autora, entretanto, o débito foi quitado em 15.08.2019 e 

24.09.2019 conforme comprovantes de pagamentos anexado aos autos 

(ids. 26563091 e 26563102), tendo sido mantida a negativação até a data 

de 26.11.2019 em conformidade com extrato junto no id. 2656311, sem 

nenhuma justificativa plausível para demora em retirar o nome da autora 

dos órgãos de proteção ao crédito. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada manteve os dados 

da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada 

em danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

(súmula 362 do STJ); b) CONFIRMAR a liminar concedida no id. 26574270, 

tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos. Com arrimo no que 

dispõe a 1ª parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAÕ DO MÉRITO. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários 

advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do processo (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 11 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 11 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE JOSE DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001849-19.2019.8.11.0009. REQUERENTE: EDILENE JOSE DE MENESES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por EDILENE JOSE DE MENESES, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho 

que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 

Evidente a confusão dos pedidos, posto que na petição inicial a Autora 

narra que seu nome foi negativado indevidamente pela utilização de cartão 

de crédito do Banco Bradesco, pendência financeira no valor de R$94,58, 

entretanto, postula pedido de anulação do negócio jurídico no valor de 

R$116,97 face à Telefônica. No caso, evidente confusão dos pedidos da 

Autora. Com efeito, estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que 

a petição inicial será indeferida: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: I - for inepta; Considera-se inepta a petição inicial quando: III – da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedido incompatíveis entre si. No presente caso, vislumbro que da 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, INDEFIRO a petição inicial e, em conseqüência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inc IV do CPC. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis 

nesta fase do processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Colíder, 11 de março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 11 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001844-94.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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LINDBERG CARVALHO LAGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001844-94.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LINDBERG CARVALHO 

LAGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por LINDBERG CARVALHO 

LAJES em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

alegando que em 12.12.2016 teve seu nome protestado pela Reclamada, e 

que por esse motivo, firmou acordo para quitar a dívida, entretanto, mesmo 

cumprido totalmente o acordo, a Reclamada não retirou seu nome do 

protesto. Verifico que é fato incontroverso que o protesto realizado em 

nome do Autor era devido, visto que o mesmo confessa estar inadimplente 

em algumas parcelas. Em que pese às alegações do Reclamante, que a 

manutenção do protesto é indevida, visto que a dívida foi totalmente 

adimplida, conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o 

cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular. 

Insta consignar que compete a parte devedora (Reclamante) retirar a carta 

de anuência com o Reclamada e encaminhar até o cartório para dar baixa 

no protesto. CORROBORANDO: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO - MANUTENÇÃO APÓS 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA - BAIXA DO PROTESTO- ÔNUS DEVEDOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI 6.690/79. A responsabilidade em 

cancelar o protesto legítimo, após a quitação do débito, é do devedor, 

cabendo ao mesmo requerer a carta de anuência e realizar os trâmites 

necessários para baixar o protesto. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.083580-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019). 

Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte reclamada na 

ocorrência do fato danoso. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis nesta fase do 

processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 11 de 

março de 2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 11 de março de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23174 Nr: 681-05.2007.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA, 

FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB/SP 257874, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154.384/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39353 Nr: 368-68.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LEONEL CELLI - 

OAB:OAB/PR n 38.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100872 Nr: 1313-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR PEREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso de apelação pelo MPE, que já se 

encontra com as razões, de forma que impulsiono os autos a fim de intimar 

a defesa para que apresente contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 9898 Nr: 611-27.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO, WANDER 

GOMES MENDONÇA, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA 

GARCIA, PAULO EDUARDO GONÇALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66761 Nr: 466-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA MATTANA SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CABRERA GALBIATI - 

OAB:31167, LUCIANE HEY GARANHANI - OAB:56052, VALDEMAR 

BERNARDO JORGE - OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT

 Vistos em substituição.

Cumpra-se conforme determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001325-08.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FERREIRA (REQUERENTE)

TAMERA REGINA RESENDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001325-08.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA, TAMERA REGINA RESENDE 

FERREIRA VISTOS. Trata-se de ação de jurisdição voluntária ajuizada por 

Augusto Cesar Ferreira e Tamera Regina Resende Ferreira na qualidade 

de interessados. Aduziu em síntese que as partes interessadas eram 

casadas e que por bem resolveram por fim a sociedade conjugal tendo 

convencionado acerca da guarda e pensão alimentícia do filho menor que 

possuem em comum. Postularam pela homologação do acordo celebrado 

entre as partes. Juntou documentos nos autos. Os autos foram 

encaminhados ao Ministério Público que postulou pela necessidade de 

indicação do valor relativo à pensão alimentícia. Derradeiramente, as 

partes compareceram nos autos tendo requerido a desistência da 

presente demanda. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. É cediço que a homologação da desistência da 

ação e a consequente extinção do processo só poderão ser feitas com o 

consentimento do réu, também é certo que o parágrafo 4º do artigo 485, 

inserto no Livro I do CPC, aplica-se ao processo de conhecimento e não 

ao procedimento de jurisdição voluntária. Malgrado a discussão doutrinária 

e jurisprudencial sobre o tema, prevalece que a jurisdição voluntária 

possui caráter de procedimento administrativo. Assim, na jurisdição 

voluntária, não há propriamente lide e a função do Juiz não é decidir um 

litígio, mas, sim, fiscalizar e integrar negócio jurídico privado dos 

envolvidos. Da mesma forma, não é apropriado falar-se em partes no 

procedimento de jurisdição voluntária, mas em interessados. Inexiste, 

também, no sentido técnico do termo, um processo, havendo apenas um 

mero procedimento de administração pública de interesses privados. Na 

jurisdição voluntária não há propriamente uma contestação, que 

pressupõe a existência de partes em confronto, mas manifestação dos 

interessados. A sua falta não implica revelia e nem as consequências dela 

decorrentes. Por fim, as sentenças proferidas nos procedimentos de 

jurisdição voluntária podem ser modificadas em razão de circunstâncias 

supervenientes, sem prejuízo dos efeitos já produzidos. Não há, portanto, 

coisa julgada material. Diante dessas premissas, conclui-se que a regra 

insculpida no parágrafo 4º do artigo 485 do CPC, que exige a 

concordância do réu com o pedido de desistência da ação para que 

ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito no processo de 

conhecimento, não pode ser aplicada aos procedimentos de jurisdição 

voluntária. Ademais, nos presentes autos, por ser tratar de demanda que 

visa homologar autocomposição extrajudicial não há sequer réu para 

citação, logo merece ser homologada a desistência. Ante o exposto, julgo 

extinta, sem resolução de mérito, a presente relação jurídico-processual, 

com fundamento no disposto no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno os interessados ao pagamento de custas processuais, verba 

cuja exigibilidade fica, temporariamente, suspensa, posto que lhes defiro 

os benefícios da assistência judiciária. Sem condenação em honorários de 

sucumbência. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. C. 

Comodoro-MT, 31 de outubro de 2019. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Ficam 

as partes intimadas da juntada do laudo pericial. Comodoro - MT, 11 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31961 Nr: 151-93.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DALVANO PETTENAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602-A/MT

 Desta feita, intime-se a (o) exequente para dar o devido impulsionamento 

do feito em 15 (quinze) dias. Desnecessária a remessa dos autos por não 

tratar-se de quaisquer das hipóteses insculpidas no art. 412, §5º, I, 

CNGC/MT. Para tanto, expeça carta de intimação, encaminhando-se, na 

oportunidade, apenas a fotocópia do presente despacho com fulcro no 

a r t .  4 1 2 ,  § 5 º ,  I I  e  § 6 º  t o d o s  d a 

CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17117 Nr: 2087-32.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ERENICA DE OLIVEIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 17117

VISTOS.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Iracilda 

Moreira da Penha em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

Irresignado apresentou a parte executada embargos de declaração.

É o relato do necessário.

Decido.

 Os embargos de declaração devem ser acolhidos, posto que da análise 

acurada dos autos, verifico que o autor da presente ação Marina Erenica 

de Oliveira Mota, faleceu em 08/11/2008.

 Com efeito, o falecimento de qualquer das partes no curso do processo 

implica suspensão automática do feito, nos termos do arts. 313 e 689 do 

CPC/2015. Conforme determinado pelo Capítulo IX da nossa Lei Adjetiva 

Civil, a habilitação pode ser requerida pela parte ou pelos seus 

sucessores nos autos do processo principal, na instância que estiver 

devendo este ser suspenso.

 Pois bem. No caso em testilha, não obstante, este juízo tenha efetuado a 

suspensão dos autos para a regular habilitação, estes permaneceram 

silentes. Nesse passo, cabe esclarecer que embora o benefício pleiteado 

nos autos seja de caráter personalíssimo, os valores devidos ao seu 

titular em decorrência de tal benefício, se houver, são transmissíveis aos 

seus herdeiros.

No entanto, a morte põe fim à personalidade jurídica da pessoa natural e, 

por conseguinte extingue a capacidade processual, de modo que a 

pessoa falecida não pode requerer o cumprimento de sentença, pois o 

mandato outorgado se extingue com sua morte.

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de 

declaração e por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, ocasião em que 

DECLARO a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente ao 

dia 08/11/2008.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. I.C.

 Comodoro/MT, 21 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6365 Nr: 244-37.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881-A/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 Ante o exposto, declaro prescrita a dívida objeto da presente demanda, 

julgando assim extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo 

Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, 

§ 3º, II do CPC.Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31961 Nr: 151-93.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DALVANO PETTENAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602-A/MT

 Ante o exposto, considerando o não cumprimento integral da obrigação, 

REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento 

da execução.Condeno os excipientes em custas e despesas processuais 

bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), 

do valor da execução.No mais intime-se o requerente para requerer o que 

entender de direito, dentro do prazo de 15(quinze) dias. 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33155 Nr: 1341-91.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS COMODORO LTDA, MARCO 

ANTONIO MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOMÁQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13.038/MT, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, WESLEY TOLEDO RIBEIRO - OAB:36.211/PR

 Intimar a parte e exequente, em razão das consultas terem restado 

negativas, para apresentar outros bens passíveis de penhora no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39308 Nr: 323-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Intimar a parte executada do dispositivo da sentença proferida no 

presente feito, conforme segue: " (...) Isso posto, DECRETO, de ofício, a 

extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 

174, do CTN combinado com o art. 487, inciso II, CPC, em razão da 

ocorrência da prescrição. Deixo de condenar o município em custas, nos 

termos do art. 39, da LEF, ficando obrigada a realizar o pagamento de 

eventuais despesas judiciais geradas no feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96673 Nr: 5107-45.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPS - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 

INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME, ELIANDRO CARLOS GRANDI, 

ADRIANA KLEIN CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 96673

Vistos.

Indefiro o requerimento consistente na citação por Oficial de Justiça, 

considerando que já fora efetuada em ref. 39, não tendo o credor até 

então indicado novo endereço do devedor.

Remetam-se os autos à Fazenda Pública para o fim apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1432 Nr: 497-93.2000.811.0046

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SF, NTDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerente intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha os emolumentos do Cartório de Registro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 193-40.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Compulsando os autos, certifico que a parte executada não fora intimada 

da r.Sentença Prolatada. Desta maneira, faço o impulsionamento para 

intima-la.

Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n.º 22/2020-CJA

 A Exma. Srª. Drª. Laura Dorilêo Cândido, MMª. Juíza de Direito Diretora do 

Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, etc.

 Resolve:

Art. 1º - Revogar a Portaria n.º 136/17/DF, de 18.12.18, que lotou a 

Servidora , para exercer suas funções junto ao Juizado Especial Cível e 

Criminal desta Comarca;

 Art. 2º - Lotar a Servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO - Auxiliar 

Judiciário Efetiva desta Comarca, matrícula nº 8467, para exercer suas 

funções junto à Coordenadoria Administrativa desta Comarca, com efeitos 

a partir de 10 de fevereiro do corrente ano.

 Art. 3º - Ciência a Servidora, a Gestora Judiciária do Juizado Cível e 

Criminal e a Gestora Geral desta Comarca.

Publique-se e Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001094-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ YUSSEF DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 305404 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/05/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002867-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes para no prazo 

de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, requeiram o cumprimento 

da Sentença nos moldes legais.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000575-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000575-80.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a peça inaugural, denoto que as matrículas dos imóveis 

oferecidos em caução encontram-se desatualizadas. Desta forma, 

determino que a embargante acoste as matrículas atualizadas no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de rejeição da caução. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da tempestividade dos presentes embargos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000406-93.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando que o feito envolve a concessão de tutela de urgência 

contra a Fazenda Pública, intime-a para se manifestar no prazo de 72h 

(setenta e duas horas), nos termos do artigo 1.059 do CPC e artigo 2º da 

Lei nº 8.437/92. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001517-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA KOTARO (AUTOR(A))

GABRIEL MORAIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FABRICIO ALVES DE DEUS (REU)
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001517-49.2019.8.11.0010 Vistos, etc. De proêmio, 

não obstante declaração de suspeição de id. 21712569 e seu motivo, a 

causídica dos requerentes exerceu o cargo de assessora jurídica desta 

Magistrada por pouco tempo, tendo se passado considerável período 

desde que deixou de laborar em tal função, razão pela qual entendo que o 

motivo da suspeição encontra-se superado. Prosseguindo, os 

requerentes informam o recolhimento das despesas de ingresso (id. 

29875527), ocorre que em consulta ao portal da arrecadação do egrégio 

TJMT denoto que há apenas uma guia expedida e consta como não 

arrecadada. Além disso, as informações dos documentos trazidos pelas 

partes são diversas da guia expedida (documento anexo), como data de 

processamento, data de vencimento e o “nosso número”. A propósito, o 

comprovante de pagamento indica como beneficiário “BANCO B S – 

SETOR PÚBLICO RJ” e pagador “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MA”, quando o Tribunal de Justiça deveria ser o beneficiário pelo 

recebimento do pagamento das custas e taxas judiciais. Portanto, 

intimem-se os requerentes para esclarecerem a situação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do 

artigo 290 do CPC. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000630-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PRONORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000630-31.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Considerando que é de conhecimento deste Juízo que a parte executada 

possui endereço diverso do indicado na missiva, conforme se extraí dos 

autos n° 100080-70.2019.8.11.0010, ID. 21429583, remeta-se a missiva, 

em caráter itinerante, à Comarca de Anápolis – GO, na Avenida Maranhão, 

n° 225, Jundiaí, CEP 78.110-470, para o devido cumprimento. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001659-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA AIRES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, providenciar a averbação da penhora no registro competente 

(caput, do art. 844, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000905-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimar o executado 

para tomar ciência do cumprimento de sentença e impugnar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE LIMA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão de 

Trânsito em Julgado, impulsionando o feito para dizer se houve 

cumprimento do acordo quanto a implantação do benefício, apresentação 

dos cálculos e requer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão de 

Trânsito em Julgado, impulsionando o feito para dizer se houve 

cumprimento do acordo quanto a implantação do benefício, apresentação 

dos cálculos e requer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002864-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO TEIXEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão de 

Trânsito em Julgado, impulsionando o feito para dizer se houve 

cumprimento do acordo quanto a implantação do benefício, apresentação 

dos cálculos e requer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001644-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO PEREIRA GOMES (EXECUTADO)

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000458-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 304007 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/04/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000498-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA BRATZ (REQUERENTE)

ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARE (REQUERENTE)

NELSON ROBERTO CAIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

ECLEIA CAIRES COLOGNESE (REQUERENTE)

OLGA CAIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

SANDRA CAIRES RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CONCEICAO RODRIGUES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000498-71.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A 

homologação de testamento depende do exame da inexistência de vícios 

formais e materiais no instrumento. Em nosso caso, busca-se a 

homologação de testamento público, aquele descrito nos artigos 1.864 a 

1.867 do CC; desta forma, exige-se a assinatura do testador, das 

testemunhas e do tabelião ao fim do instrumento (artigo 1.864, inciso III, do 

CC). Ocorre que não é possível visualizar tais assinaturas no testamento 

que instrui a inicial, exceto a do tabelião. Portanto, intimem-se os 

requerentes para esclarecerem a circunstância no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Em caso de decurso do prazo, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 11 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63221 Nr: 558-37.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZANE ATANÁZIO DO NASCIMENTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11626 Nr: 533-44.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITYMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS MENDES DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente às fls. 

147/148, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 8.563,22 (oito mil 

quinhentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) na conta da 

parte executada: ELVIS MENDES DELMONDES inscrito no CPF sob o n° 

004.391.131-56.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, §11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Por fim, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 517-51.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente às fls. 784, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada, 

tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 32.979,25 (trinta e dois 

mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) na conta 

da parte executada: JAIME DAS NEVES inscrito no CPF sob o n° 

174.893.851-72.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.
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Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, §11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Por fim, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26163 Nr: 2731-78.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO BERNARDINO DA COSTA, 

EDIVALDO BERNARDINO DA COSTA, EDNA MARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 Vistos, etc.

Atenta ao petitório de fls. 300/301, tenho que razão assiste ao executado.

É que a decisão de fl. 289 reconheceu a nulidade do cálculo de fls. 

221/223 diante da ofensa à coisa julgada operada no acórdão de fls. 

196/200-vº, o qual determinou a cobrança de comissão de permanência 

no período de inadimplência de forma isolada e limitada à taxa de mercado 

apurada pelo BACEN no débito exequendo, determinando que o Banco 

exequente apresentasse novo cálculo, nos moldes daquela decisão.

Todavia, o exequente apresentou novo cálculo às fls. 295/297 nos 

idênticos moldes do cálculo de fls. 221/223, já declarados nulos.

Neste viés, intime-se pela derradeira vez o exequente para apresentar 

corretamente o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo atentar-se aos termos do acórdão fls. 196/200-vº, cobrando 

comissão de permanência no período de inadimplência de forma isolada e 

limitada à taxa de mercado apurada pelo BACEN, devendo ainda se 

manifestar acerca do cálculo apresentado pelo executado à fl. 302, sob 

pena de homologação do cálculo do devedor.

Apresentado o cálculo, intimem-se os executados para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de decurso de quaisquer dos prazos, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1082 Nr: 31-18.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, DEGASPERI & 

FIRMINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel marques Oliveira - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de HELIO FIRMINO DA SILVA E DEGASPERI & 

FIRMINO LTDA, devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entre um ato e outro, a parte exequente comparece aos autos 

renunciando ao crédito, pugnando pela extinção do feito (fl. 320).

 Em seguida foi determinada a intimação do exequente para que 

esclarecesse o pedido formulado (fl. 321).

Por fim, apresentou manifestação destoante com o despacho anterior (fl. 

322).

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Em que pese a manifestação de fl. 322, verifico que o exequente 

renunciou ao crédito, sendo a extinção do feito a medida impositiva.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, determino a baixa da negativação do nome da parte 

executada.

Custas na forma da sentença prolatada nos autos.

Sem honorários.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com 

baixa nos registros.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5911 Nr: 1474-33.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS LIQUIDO TRR LTDA, APARECIDO 

DONIZETE PINTO, HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES, BALTAZAR 

CARDOSO DOS SANTOS, LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:9373 - MT, Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:9381 - MT, Rafaela Posser - OAB:9509 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412/A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079/MT, WARNER LEITE DE ASSIS - OAB:5.300-AL

 Vistos, etc.

Diante do óbito do executado, recebo o pedido de habilitação de fl. 293.

Portanto, devendo ser processado nos termos dos artigos 687 a 692 do 

CPC, ordeno a citação pessoal da sucessora do executado para se 

pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, determino a emissão da certidão para inscrição do nome dos 

executados nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do artigo 

782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Após, tornem os autos conclusos para os fins do artigo 691 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56260 Nr: 688-61.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MARTELLI, LECY MARIA VARNIER 

MARTELLI, LUZIANI MARIA MARTELLI DE OLIVEIRA ALVES, LISIANE 

KATHIA MARTELLI, LUDUIG AUGUSTO MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS para sanar 

a omissão constante na decisão. Determino sejam retificados os formais 

de partilha em favor da meeira Lecy Maria Varnier Martelli e dos herdeiros 
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Luziani Maria Martelli de Oliveira Alves, Lisiane Kathia Martelli de Miranda, 

Luiz Fernando Martelli e Luduig Augusto Martelli, nos termos da petição de 

fls. 488/489, devendo constar o percentual correto das cotas da empresa, 

qual seja 49,05% (629.131).Intimem-se as partes.Cumpridas as 

determinações, arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara - MT, 09 de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 421-21.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE CANDIDO DA SILVEIRA, ROSA MONICA 

SILVEIRA ZILIO, SIDNEY WALDEMAR SILVEIRA, JOSÉ WALDEMAR DA 

SILVEIRA, ANGELA DE FATIMA SILVEIRA MOTA, GILMAR DA SILVEIRA, 

Maria Agda Silveira Alencar, ODETE CANDIDO DA SILVEIRA, CAROLINA 

APARECIDA SILVEIRA, JOSIANE DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMAR JOSÉ DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Lucas - 

OAB:15026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76774 Nr: 1025-79.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLOT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROTEC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93722 Nr: 3189-80.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 Vistos.

Considerando que nã há urgência que justifique a Decisão deste oricessi 

antes do julgamento do incidente de exceção de suspeição, DETERMINO o 

retorno dos autos à Vara de origem, evitando-se a remessa 

desnecessária a esta serventia, uma vez que o autos tem respeitado a 

processualística adequada, disciplinada no CPC, em seu Capítulo II (devido 

processo legal), bem como subverter esta ordem processual poderá 

desaguar em máculas ao Princípio do Juiz natural, já que, sequer, esta 

serventia tem competência cível.

Aguarde-se o desenrolar do incidente de suspeição, que inclusive foi 

manejado pela parte pleiteante.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1573-36.2018.811.0010

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8974 Nr: 1137-73.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MONTE SINAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4099 Nr: 1747-46.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍBAL MUZULLON, NILSON MUZULLON, 

ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3.568-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53641 Nr: 2165-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS ANTÔNIO CALCAGNOTTO ME, 

Francis Antonio Calcagnotto, MONIQUE CASSIA SILVA SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc..Posto isto, defiro a penhora online, inclusive em eventuais 

ativos financeiros que possuírem em cooperativas de crédito, no valor de 

R$ 251.801,17 (duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e um reais e 

dezessete centavos) nas contas da parte executada: FRANCIS ANTÔNIO 

CALCAGNOTTO, CNPJ nº 09.043.836/0001-48, FRANCIS ANTÔNIO 

CALCAGNOTTO, CPF n° 951.170.911-91 e MONIQUE CASSIA SILVA 

SATO, CPF n° 007.929.511-82.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão 

o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 
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autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada POR EDITAL para, querendo, manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, §11 do CPC).Decorrido o prazo para 

manifestação dos executados, remetam-se aos autos ao Curador Especial 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Por fim, restando a diligência 

infrutífera, indique a credora outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 10 de março de 2020.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003423-74.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Primeiro, 

percebo que há nomeação de bens à penhora (id. 29922529), porém a 

executada trouxe as matrículas desatualizadas. Portanto, determino que a 

executada traga aos autos as matrículas atualizadas dos bens oferecidos 

à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias (matrículas nº R/19.092 e 

R/19.093). Depois de acostados os documentos, intime-se o exequente 

para se manifestar sobre a nomeação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

salientando que o aceite implicará na conversão da execução para 

entrega de coisa certa em execução por quantia certa (CPC, artigo 809). 

Lado outro, quanto à manifestação de id. 30094121, destaco que a 

terceira Girassol Agrícola LTDA optou pela via inadequada para defender 

suposto direito ameaçado nos autos. É que o artigo 674 do CPC resguarda 

aos embargos de terceiro a discussão sobre constrição ou ameaça de 

constrição sobre bens de terceiro ou sobre os quais tenha direito 

incompatível com ato constritivo. Portanto, deixo de apreciar a 

manifestação da terceira e destaco que poderá apresentar seu pedido por 

meio de embargos de terceiro conforme acima ressaltado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002747-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SABRINA DA SILVA AGUILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002747-29.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos 

morais proposta por Valéria Sabrina da Silva Aguilar contra Telemar Norte 

Leste S/A - OI, partes devidamente qualificadas na petição inicial. Há 

pedido da autora pela inversão do ônus da prova. O recebimento da inicial 

e concessão de tutela de urgência e assistência jurídica gratuita à 

requerente deram-se no pronunciamento de id. 26139451. O requerido foi 

citado pelo correio (id. 29112412) e ofereceu contestação não arguindo 

questões prévias ao mérito e contrapondo-se à pretensão autoral (id. 

29299709). Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre as partes (id. 29508956). A autora impugnou a 

peça defensiva rebatendo os argumentos postos e ratificando os termos 

de sua pretensão (id. 30021124). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inversão do ônus da prova: É fato sabido 

e notório que para a inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados observando os requisitos 

legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto 

que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a 

distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento. Desta 

forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar 

os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos 

obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração 

as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da 

atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio 

à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Ademais, in casu, tratando-se a requerida de uma 

fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova é ope legis, 

conforme vemos do julgado do egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, 

abaixo transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro (N.U 0029294-32.2014.8.11.0000, AI 

29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] A 

propósito, como se não bastasse, os fatos constitutivos do direito da 

autora (inexistência de relação jurídica e débito) são negativos, todavia a 

exigência de comprovação de fatos negativos (chamada de “prova 

diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio como vemos a 

seguir: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA 

PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA). 

EXTREMAMENTE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DE PROVAR. FATO NEGATIVO. 

NÃO CABIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao autor o ônus da prova 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I 

do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15. 2. Configura-se prova 

negativa (diabólica) a que for extremamente difícil ou impossível de provar, 

como no caso de fato negativo, sendo proibida no ordenamento jurídico. 3. 
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Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJDFT- 

Acórdão n.1079060, 20160710157686APC, Relator: ROBSON BARBOSA 

DE AZEVEDO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, 

Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 251/254) (grifei). APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AGRAVO RETIDO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - VENCIMENTO 

ANTECIPADO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL – 

DATA DO VENCIMENTO PREVISTO NO CONTRATO – PRETENSÃO 

EXECUTIVA NÃO PRESCRITA - RECURSO DESPROVIDO - PRELIMINAR – 

CERCEAMENTO DE DEFESA –INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - 

MÉRITO – EXCESSO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO BASEADA EM 

FUNDAMENTAÇÃO NÃO ABORDADA PELA SENTENÇA – FALTA DE 

DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA - INAPLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA MORATÓRIA - 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO 

CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEMONSTRADA - RECURSO 

DESPROVIDO. [...] 5. A comprovação da realização de requerimento cabe 

ao devedor/executado. Até porque, não haveria como exigir do banco 

credor prova de fato negativo (inexistência de pedido para a repactuação 

da dívida), uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de 

prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de 

realização. [...] (TJMT - N.U 0008633-43.2013.8.11.0040, REL. DES. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (grifei). Desse modo, defiro 

a inversão do ônus da prova como requerido pela autora. Demais atos de 

saneamento: Assim, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 11 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003095-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON FANAIA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003095-47.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por Manuela da Silva contra Weliton Fanaia Martins, qualificados 

na petição inicial. O recebimento da inicial e concessão de assistência 

jurídica gratuita à requerente deram-se no pronunciamento de id. 

26530973. O requerido foi citado por oficial de justiça conforme certidão 

de id. 27415301. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 29375702). O requerido ofereceu 

contestação ao id. 29919038 impugnando o valor da causa, pedindo a 

avaliação do imóvel pertencente ao casal e a concessão de assistência 

jurídica gratuita e contrapondo-se à pretensão autoral quanto à data da 

união estável e partilha. A requerente manifestou-se pedindo o julgamento 

parcial do pedido quanto ao valor incontroverso nos autos. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Impugnação ao valor 

da causa: Apesar da impugnação apresentada, o valor da causa está 

atrelado ao valor do único bem a ser partilhado e não há como se concluir 

neste momento que o valor atribuído pela requerente está incorreto. 

Portanto, por enquanto não há que se falar em incorreção do valor da 

causa, razão pela qual afasto a impugnação apresentada. Justiça 

Gratuita: Tem-se que o requerido pede a concessão de assistência 

jurídica gratuita, todavia não traz documentos que demonstrem sua renda 

atual e, portanto, a alegada insuficiência de recursos. Destaco que 

conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 

e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. In casu, o requerido trouxe CTPS com último vínculo 

findado em 24/08/2015, não demonstrando sua fonte de renda atual. Aliás, 

não acostou as páginas subsequentes do documento, obstando a análise 

acerca da existência ou não de vínculos posteriores. A propósito, 

qualificou-se em contestação como “motorista”, demonstrando possuir 

fonte de renda. Desta forma, intime-se o requerente para completar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a 

comprovar a insuficiência de recursos, inclusive as páginas 

subsequentes de sua CTPS, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça. Avaliação do imóvel: Defiro a avaliação do imóvel 

pertencente ao casal. Portanto, expeça-se mandado, ficando a diligência a 

encargo do requerido por ora, visto que foi quem pediu a realização do ato 

e não é beneficiário da justiça gratuita até o momento. Com a juntada da 

avaliação, digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Julgamento parcial do pedido: Apesar do pedido da autora, dizendo haver 

valor incontroverso, entendo não ser o caso de julgamento parcial do 

pedido. Isto porque, o requerido concorda que a requerente tem direito a 

metade do “valor do kit de construção”, porém nada disse sobre quem 

seria o responsável pelo pagamento, ou seja, não assumiu que pagaria tal 

valor à requerente. Portanto, a questão deve ser examinada no fim da lide. 

Demais atos de saneamento: Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a 

sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Inexistem outras questões prévias a serem analisadas. Com 

efeito, declaro o feito saneado e fixo como ponto controvertido a data da 

união estável e a partilha dos bens adquiridos pelo casal durante a união. 

Ato contínuo, aguarde-se a realização da avaliação do imóvel para 

posterior exame acerca da necessidade de dilação probatória. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000509-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000509-37.2019.8.11.0010 Embargante: Wander da 

Silva Costa Comercio – ME Embargado: Banco do Brasil S/A Vistos, etc. 

Apensem-se estes autos digitais ao processo de número 

1000744-38.2018.8.11.0010. Presentes os requisitos legais (artigo 917 do 

CPC), recebo os embargos à execução. Intime-se o embargado, na 

pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 dias (artigo 920 do CPC). Após, conclusos. Jaciara/MT, 11 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 3301-88.2013.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ROSSONI POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3301-88.2013.811.00010 - Cód. 54874

Vistos etc.

Diante das divergências entre as partes quanto aos créditos executados, 

conforme impugnação à execução de fls. 110/111 e resposta à 

impugnação de fls. 121/124, remetam-se os autos ao Contador Judicial 

para a elaboração de cálculo do efetivo crédito exequendo.

Após, intimem-se as partes, iniciando-se pelo exequente, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito acerca dos cálculos do Contador Judicial, sob pena de preclusão e 

concordância tácita.

Empós, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 12257-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL GARCIA DE SILVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 10 de março de 2020.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57323 Nr: 1577-15.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo de 60(sessenta) dias de 

suspensão, requerido pelo Autor, às fls.110, motivo pelo qual, fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO, para que no prazo legal, requereira o 

que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000629-49.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de restabelecimento de benefício assistencial ao portador de 

deficiência – BPC/LOAS c/c tutela de urgência proposta por SÔNIA MARIA 

RAMALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial, porquanto 

preenche os requisitos previstos no art. 319 do CPC. Presumindo-se como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Com relação à audiência de conciliação, é cedido que a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. No que concerne ao pleito de antecipação de tutela 

formulado pela parte autora, nos termos do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, cumpre salientar que somente em situações excepcionais, 

nas quais se fazem presentes a probabilidade do direito e efetivamente 

exista a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao segurado, 

será possível a concessão da tutela de urgência. No caso dos autos, 

denota-se que o benefício foi suspenso pela autarquia em razão de 

requerente não preencher os requisitos autorizares, visto que a renda 

familiar é superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Na inicial a autora 

não nega que a renda é superior, mas justifica que possui gastos de 

grande monta e somente o marido trabalha, já que a doença a impossibilita 

de laborar. Extrai-se dos documentos que instruem a exordial que não 

consta qual o valor percebido pela família, mais precisamente o salário do 

seu cônjuge. Os documentos colacionados demonstram somente os 

gastos mensais, dos quais, por ora, observa-se que estão incluídos 

gastos além do que se considera substancial. Logo, não havendo em um 

juízo de cognição sumária, elementos visíveis primo ictu oculi que 

evidenciem a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência 

é a medida escorreita. Frise-se que mesmo havendo o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo ao autor, é incabível a concessão da 

liminar vindicada, ante a inexistência da probabilidade do direito invocado, 

conforme já elencado, eis que os requisitos são cumulativos para a 

obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, conforme pugnado 

pelo requerente, eis que ausente seus requisitos, conforme disposto no 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Visando dar celeridade ao deslinde 

da presente demanda, determino a realização de perícia médica e estudo 

social previamente à citação da Autarquia Ré. Desta forma, NOMEIO como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

08h50min. INTIME-SE a parte autora, no endereço constante nos autos, 

para se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames no dia. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 
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parte dos nomeados, bem como se levando em consideração a distância 

do local para realização dos trabalhos. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. Com a juntada do laudo médico 

pericial, CITE-SE a ré, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Por fim, INTIME-SE a equipe 

multidisciplinar deste Juízo para realizar o estudo social na residência da 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) - LAUDO 

SOCIAL 1- Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo 

teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, o 

cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido? 2- Qual 

a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), considerando a 

soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por 

salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de 

previdência pública ou privada, comissões, pro-labore, outros rendimentos 

do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou 

autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e 

Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda decorrente de 

benefício assistencial já percebido por idoso, em até um salário mínimo (art 

34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)? 3- Foi apresentado algum 

comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações 

obtidas quando da visita social? 4- As condições sócio-econômicas da 

família são compatíveis com a renda informada? 5- A residência é própria, 

alugada ou cedida? 6- Descrever as condições da residência, os móveis, 

automóveis e outros bens, bem como a localização e os benefícios do 

imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais 

etc. LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) – AVALIAÇÃO CLÍNICA 1. O (a) 

periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 2. Qual ou quais? 3. 

O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de 

trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há 

prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Em se 

tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a 

idade, produz limitação no desempenho de atividade física, cognitiva etc? 

E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? Há 

prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo 

colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.? 

Após a juntada do laudo médico e do estudo, intimem-se as partes para 

manifestação e apos conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000622-54.2020.8.11.0010
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo nº 1000622-54.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos 

morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por MARIA ABADIA DE 

MELO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que é 

titular da unidade consumidora n. 123639 e que no dia 07 de fevereiro de 

2020 recebeu um comunicado de protocolo n. 11-0-171970, informando 

uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto, sendo 

esta caracterizada como uma deficiência técnica devida aos fatores 

alheios à ação humana. Narra, também, que a falha apurada é relativa aos 

meses de julho à setembro de 2018, totalizando o montante de R$ 9.688,12 

(nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e doze centavos), razão pela 

qual registrou a reclamação n. 355710 em 11/02/2020, a qual foi 

improcedente, fundamentada na existência de falha interna no medidor, 

que impedida o efetivo registro do consumo, conforme auferido pelo Laudo 

n. 1507/2019. Assim, inconformada com a sobredita improcedência, a 

requerente propôs a presente ação requerendo, liminarmente, a 

concessão da tutela de urgência para compelir a distribuidora de energia a 

não negativar seu nome, bem como não suspender o fornecimento de 

energia , além de cancelar a cobrança das faturas geradas dos meses de 

julho à setembro de 2018, que resultaram no montante de R$ 9.688,12 

(nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e doze centavos). Por fim, 

requer a concessão da gratuidade da justiça, colacionando aos autos a 

declaração de hipossuficiência (fl. 15). É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. DA JUSTIÇA GRATUITA Presumindo-se como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos (fl. 15), defiro a 

gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, consigne-se que a concessão da gratuidade da 

justiça não impede que a parte contrária possa fazer a prova no sentido 

oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os elementos hábeis 

ao convencimento do Magistrado. DA TUTELA DE URGÊNCIA Pois bem, em 

que pesem os argumentos da parte autora, verifica-se que não merece 

deferimento o pedido liminar. Vejamos: Inicialmente, cumpre salientar que 

existem dois requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais 

sejam, a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais 

devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro), conforme prevê o 

artigo 300 do NCPC. A probabilidade do direito nada mais é do que a 

presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim 

fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito 

alegado. Frise-se que não se trata de prova irrefutável, posto que se 

assim pudesse ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão 

de uma tutela de evidência. No caso dos autos a parte autora afirma que é 

indevida a cobrança efetuada pela Energisa, a título de recuperação de 

consumo relativo aos meses de julho a setembro de 2018, que não 

registrou a quantidade correta de KW/h utilizado ante a falha interna do 

medidor. Todavia, como é cediço, a cobrança por recuperação de 

consumo é permitida pelas normas da ANEEL, sendo esta indevida 

somente quando não observados os seus procedimentos, os quais estão 

previstos no art. 133 da Resolução n. 414 da ANEEL, o que, a priori, em 

sede de cognição sumária, denota-se que foi cumprido, já que a 

requerente foi notificada e, inclusive, ofertou reclamação administrativa, 

como alega na exordial. Portanto, tendo o legislador expressamente 

exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade 

do direito invocado, resta evidente que as meras alegações da parte não 

têm o condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao 

contraditório diferido. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DECISÃO 

QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA 

SE ABSTENHA DE EFETUAR COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO E DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE SEU IMÓVEL. DOCUMENTOS INDICAM QUE O CONSUMO REGISTRADO 

NA UNIDADE DA AGRAVANTE FOI IGUAL A ZERO AO LONGO DO 

PERÍODO OBJETO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PLAUSIBILIDADE DO 

DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO 

DECISUM ALVEJADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 59, 

DESTE TJ/RJ. DESPROVIMENTO AO RECURSO. 1. "Somente se reforma a 

decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, 

contrária à lei ou à evidente prova dos autos." (Enunciado sumular nº 59 

do Eg. TJRJ); 2. In casu, trata-se de agravo investido contra decisão que 

indeferiu a tutela de urgência, para que a concessionária se abstenha de 

efetuar cobrança a título de recuperação de consumo, decorrente da 

lavratura de TOI, bem como de interromper o fornecimento de energia 

elétrica de seu imóvel; 3. Ocorre que as contas de luz da agravante e a 

memória de consumo colacionadas aos autos indicam que o consumo 

registrado na sua residência foi igual a zero ao longo do período objeto da 

recuperação de consumo; 4. Em que pese o direito básico da agravante 

ao serviço essencial de fornecimento de energia elétrica em sua 

residência, bem como a discussão de mérito no processo principal acerca 

da validade ou não da cobrança do TOI, não há como se reconhecer a 

plausibilidade e verossimilhança das alegações da agravante no tocante 

ao direito por ela invocado, capaz de ensejar a concessão da liminar 
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pretendida.; 5. Decisão agravada que não se revela teratológica, contrária 

à lei ou à evidente prova dos autos. inteligência do enunciado sumular nº 

59, desta Egrégia Corte; 6. Recurso desprovido, nos termos do voto do 

Relator. (TJ-RJ - AI: 00780758720198190000, Relator: Des(a). LUIZ 

FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) Deste modo, as alegações da parte 

devem encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de 

sua existência, o que não é o caso, ao menos em sede de cognição 

sumária. Ademais, impende salientar que a parte autora, ao celebrar o 

contrato, estava ciente das parcelas e ônus decorrentes da aquisição do 

bem, não podendo alegar desconhecimento, o que, por conseguinte, não 

confere, por si só, plausibilidade ao pedido de tutela. Logo, não havendo 

em um juízo de cognição sumária, elementos visíveis primo ictu oculi que 

evidenciem a veracidade dos fatos alegados, o indeferimento da tutela de 

urgência é a medida escorreita. No que tange ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, também conhecido como periculum in mora, 

este nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. No caso dos autos, verifica-se 

que mesmo havendo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo ao autor, é incabível a concessão da liminar vindicada, ante a 

inexistência da probabilidade do direito invocado, conforme já elencado, 

eis que os requisitos são cumulativos para a obtenção da tutela de 

urgência, na forma do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela, conforme pugnado pelo requerente, eis 

que ausente seus requisitos, conforme disposto no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Não obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À ANORMALIDADE NA 

UNIDADE CONSUMIDORA, prova essa que deve ser feita pela requerida. 

Nos termos do §3º do artigo 308 e artigo 334, ambos do CPC, remetam-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo a respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação. Cite-se o requerido e intime-se o requerente a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. Consigne-se nos mandados 

destinados ao requerente e aos requeridos que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa, nos termos do §8° do art. 334, do CPC. Consignem-se ainda nos 

mandados destinados aos requeridos da faculdade prevista § 5° do art. 

334, do CPC. Restando infrutífera a conciliação ou, não havendo a referida 

solenidade, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do 

NCPC, o qual independe de nova intimação. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003218-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003218-79.2018.8.11.0010 Requerente: Alessandro 

Vieira da Silva Requerida: Tradição Administradora de Consórcio LTDA 

Vistos em correição, Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

negócio jurídico c/c indenizatória por dano moral proposta por Alessandro 

Vieira da Silva contra Tradição Administradora de Consórcio Ltda, 

litigantes já qualificados na petição inicial. O requerente diz que perdeu o 

documento de identidade em meados de 2017, fato comunicado à Polícia, e 

em setembro desse ano começou a receber ligações de cobrança dando 

conta do inadimplemento de um contrato de alienação fiduciária; assim, 

conta que se dirigiu ao 18º Ciretran de Jaciara/MT e constatou o registro 

em seu nome de três veículos que não são de sua propriedade; relata que 

os veículos são objeto de alienação fiduciária e, dentre eles, o automóvel 

Fiat/Mobi, cor branca, placa QBS3425, Renavam 1118521576, foi alienado 

junto à demandada, porém nunca fez qualquer negociação. A pretensão 

autoral consiste na declaração de inexistência do débito e relação jurídica 

relacionados ao veículo citado; condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais); e expedição de ofício ao Detran para cancelamento do prontuário 

do veículo e eventuais infrações e pontuações ou transferência do 

automóvel à requerida também com cancelamento das infrações e 

pontuação. Dentre os pedidos autorais, destacam-se ainda a concessão 

de tutela de urgência para que a requerida proceda a exclusão ou 

abstenha-se de negativar seu nome, cesse as ligações de cobrança 

referentes ao contrato de financiamento e se abstenha de ajuizar ação de 

busca e apreensão contra ele; o requerimento de concessão de 

assistência jurídica gratuita; e inversão do ônus da prova. Recebida a 

inicial, foi deferida a assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da 

prova, bem como a tutela de urgência (id. 1661272). Realizada audiência 

para conciliação, não houve autocomposição entre os litigantes (id. 

18825633). O requerido apresentou contestação, impugnando benefícios 

da justiça gratuita e contrapôs-se à pretensão autoral sustentando que o 

autor possui um consórcio, o qual foi utilizado para aquisição de um 

veículo Fiat Mobi, tendo se tornado inadimplente com a cota, cessando o 

pagamento das parcelas do consórcio. Argumentou que os documentos 

apresentados para aquisição do consórcio não apresentam 

irregularidades perceptíveis; sustentou, assim, a inexistência de dano 

moral e, subsidiariamente, impugnou o importe pedido a título de 

indenização; pugnou pela produção de todas as provas em direito 

admitidas e por fim, argumentou que a inversão do ônus da prova é 

incabível no feito. O requerente impugnou a peça defensiva a id. 20587459 

ratificando os argumentos de sua pretensão e argumentando que houve 

negligência da requerida ao examinar os documentos apresentados para 

contratação do consórcio, pois claramente são fraudados. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO AO 

DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

A requerida argumenta que o autor possui condições financeiras para 

custear as despesas do processo, uma vez que se identificou como 

construtor, é proprietário de um veículo Toyota/Hilux, além de ser 

empresário, sendo titular de uma empresa situada nesta Comarca. Pois 

bem, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve 

ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de 

recursos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, in verbis: Art. 5º, 

LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos. Examinando-se os 

argumentos da requerida, entendo que estes merecem prosperar, uma 

vez que em consulta junto ao site do Tribunal de Justiça, verifica-se que o 

autor ingressou com ação idêntica na Primeira Vara Cível desta Comarca, 

inclusive realizando o pagamento das custas processais sem qualquer 

dificuldade. Some-se a isso ao fato de o autor ser possuidor de um veículo 

de grande monta (Toyota/Hilux), possuir advogado particular e ser 

empresário. Por cautela este Juízo verificou junto ao site 

“receita.fazenda.gov.br” que o requerente desde 2008 possui uma 

empresa ativa nesta Comarca com o nome fantasia “A S Construtora”, de 

forma que, a meu ver, tem condições para arcar com as custas 

processuais sem afetar a sobrevivência de sua família. Diante do exposto, 

acolho a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e revogo-a. 

Intime-se o requerente para promover o pagamento das custas e 

despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001352-36.2018.8.11.0010
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Autos nº 1001352-36.2018.8.11.0010 Vistos e examinados em correição. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte – 

urbana - proposta por MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Alega a requerente que era genitora de Givaldo Santos da Paz, 

o qual faleceu em 21 de abril de 2016, aos 17 anos de idade, por 

traumatismo cerebral decorrente de acidente de trânsito. Afirma, também, 

que Givaldo trabalhava como empacotador na empresa Fênix Comércio de 

Alimentos Ltda. e as contribuições previdenciárias eram descontadas na 

folha de pagamento, bem como aduz que dependia economicamente dele. 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido para 

apresentação de contestação (fls. 30/31). O requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação, ante a falta de 

comprovação da dependência econômica (fls. 34/38). A requerente 

apresentou impugnação, alegando ser incontroversa a qualidade de 

segurado do de cujus e a dependência econômica (fls. 107/108). Por 

ocasião da audiência de instrução e julgamento foram colhidos os 

depoimentos das testemunhas Mercedes Nogueira da Silva e Aparecida 

de Souza Pereira (fls. 121/125). O advogado da autora apresentou 

alegações finais remissivas à inicial. O requerido mesmo devidamente 

intimado deixou de comparecer ao ato. É o relato. Fundamento e decido. 

Consoante as regras estabelecidas pelos artigos 74/79 da Lei 8.213/91, a 

concessão do benefício previdenciário da pensão por morte exige o 

preenchimento dos seguintes requisitos: 1)óbito do instituidor; 2)qualidade 

de segurado daquele que faleceu e 3)condição de dependente daquele 

que almeja o benefício. No caso em comento, observa-se que os 

requisitos à concessão do benefício pretendido não restaram 

preenchidos, vejamos: Não obstante a comprovação do óbito de Gilvado 

Santos da Paz, a sua qualidade de segurado e a relação de parentesco 

com a requerente (genitora), entende-se que a autora não desincumbiu o 

ônus de comprovar a existência da dependência econômica. Isto porque a 

inicial não trouxe documentos suficientes nesse sentido, não havendo, 

assim, prova material apta, na forma do artigo 22, §3º do Decreto Lei n. 

3.048/99, in verbis. Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será 

promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: § 3º Para 

comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, 

devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: I - 

certidão de nascimento de filho havido em comum; II - certidão de 

casamento religioso; III - declaração do imposto de renda do segurado, em 

que conste o interessado como seu dependente; IV - disposições 

testamentárias; V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente; 

(Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006) VI - declaração especial feita 

perante tabelião; VII - prova de mesmo domicílio; VIII - prova de encargos 

domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos 

da vida civil; IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; X - 

conta bancária conjunta; XI - registro em associação de qualquer 

natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado; XII - 

anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; XIII - 

apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e 

a pessoa interessada como sua beneficiária; XIV - ficha de tratamento em 

instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como 

responsável; XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado 

em nome de dependente; XVI - declaração de não emancipação do 

dependente menor de vinte e um anos; ou XVII - quaisquer outros que 

possam levar à convicção do fato a comprovar. Registre-se que a 

requerente colacionou ao feito, para comprovação da dependência, o 

demonstrativo dos produtos que Givaldo comprava no supermercado em 

que trabalhava (fls. 15/18), bem como a sua carteira de trabalho em 

branco, alegando estar desempregada há anos. Importante salientar, 

também, que mesmo diante dos diversos tipos de documentos, elencados 

no artigo sobredito, que a autora pudesse colacionar ao feito, esta se 

manteve adstrita aos dois documentos citados (demonstrativo de compra 

e CTPS), os quais são insuficientes para comprovar a dependência 

econômica. Consigne-se, ainda, que em sede de impugnação a requerente 

limitou-se em alegar que os documentos eram incontroversos para 

comprovar a qualidade de segurado do de cujus e a união estável, 

todavia, ao contrário do ora alegado, as provas matérias não são hábeis a 

comprovar, de forma clara, a existência da referida relação e, até mesmo, 

da qualidade de segurado. Frise-se que, em casos como o do presente 

feito, a relação de dependência não é presumida, devendo a parte 

comprovar, conforme disposto no artigo 16, §7º do Decreto Lei n. 

3.048/99. Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, na condição de dependentes do segurado: § 7º A dependência 

econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a das 

demais deve ser comprovada. Ademais, cumpre ressaltar que o 

apoio/ajuda financeira dos filhos para com os pais não caracteriza, por si 

só, dependência econômica, mas sim um dever. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR URBANO. 

FILHO FALECIDO. QUALIDADE DE SEGURADO EM GOZO DE BENEFÍCIO. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 2. No caso dos autos, resta 

incontroverso o óbito do instituidor (ocorrido em 06/12/2013), a sua 

qualidade de segurado urbano (falecido estava em gozo de benefício 

desde 29/10/2013, cessado apenas com o óbito, NB 604.011.151-1, 

informações sistema CNIS) e a relação de parentesco entre eles (autora é 

genitora). O cerne do litígio diz respeito à alegada condição de dependente 

da parte autora em relação ao filho. 3. A dependência econômica dos pais 

em relação ao filho não é presumida, ao contrário, deve ser provada (art. 

16, II, c/c § 4º da Lei 8.213/91). A documentação trazida aos autos, 

contudo, não leva à conclusão da dependência da genitora em relação ao 

filho falecido. 4. O só fato de ter o falecido segurado prestado ajuda ou 

apoio financeiro aos pais não caracteriza dependência econômica a 

justificar a concessão do beneficio de pensão por morte, mas tão somente 

o exercício do dever que têm os filhos em relação a seus pais. [...] 6. 

Apelação da par te autora desprov ida.  (TRF-1 -  AC : 

00206935820184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

12/12/2018). (sem grifo no original) Outrossim, o demonstrativo juntado 

pela requerente comprovam somente as compras realizadas entre os dias 

30/09/2015 a 29/10/2015, assim, a última compra feita por Givaldo, no 

supermercado em que trabalhava, ocorreu 06 (seis) meses antes do seu 

falecimento. Deste modo, não há como afirmar que a requerente era 

dependente do instituidor, uma vez que este período isolado não é apto a 

caracterizar a dependência econômica, já que esta deve ser habitual e 

substancial, sendo necessária ao sustento da mãe do segurado falecido, 

de modo que a sua falta prejudique o sustento familiar, o que não é o caso 

dos autos. Além disso, embora não citado na inicial, por meio do 

documento colacionado à fl. 93, vislumbra-se que a autora tem mais duas 

filhas (Vanessa Santos Zapais e Valeria Santos Zapais), as quais, 

inclusive, são mais velhas que Givaldo e podem promover o apoio 

financeiro à requerente. As testemunhas Aparecida e Mercedes, ouvidas 

em audiência, confirmaram que a requerente possui outras filhas e que 

estas auxiliavam financeiramente em casa. Relataram, também, que por um 

tempo a requerente vivia da pensão recebida pelo pai dos filhos e que, 

posteriormente, com o falecimento deste, ela passou a fazer “bicos” e 

revender produtos. Mercedes narrou, ainda, que Givaldo, quando não 

comprava as coisas dele, ajudava em casa com alimentos, comprando 

arroz, feijão, óleo, etc. Assim, conclui-se que não resta comprovada a 

relação de dependência econômica da requerente para com o instituidor. 

Portanto, por não preencher os requisitos mínimos à concessão do 

benefício pretendido na inicial, em especial diante da ausência de prova 

que demonstre a existência da dependência econômica, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes últimos 

arbitrados em R$ 10% dobre o valor da causa (art. 85, §3º do CPC). 

Todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 
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se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, após cumpridas 

as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

11 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1000372-55.2019.8.11.0010 Requerente: Wilson 

Siqueira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, 

auxílio - doença e aposentadoria por invalidez, pleiteada por Wilson 

Siqueira, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O 

autor foi intimado para colacionar aos autos indeferimento administrativo 

do benefício pleiteado, tendo informado que a parte autora foi à agência do 

INSS a fim de requerer o benefício e em resposta a autarquia se negou a 

prosseguir com o pedido. O autor foi intimado novamente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar o indeferimento administrativo do benefício, 

contudo, permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem, 

o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou 

entendimento, no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento 

administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se 

possa acionar legitimamente o Poder Judiciário (RE 631240/MG). Sem mais 

delongas, considerando que o requerente mesmo devidamente intimado 

para colacionar aos autos indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado permaneceu inerte, a extinção do processo por ausência de 

interesse de agir é medida que se impõe. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido da assistência judiciária gratuita com fundamento no artigo 5º, 

inciso LXXIV, da CF e artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Por outro lado, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa (artigo 85, caput e §2º, do CPC), contudo a exigibilidade 

ficará suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OBERDAN RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000627-47.2018.8.11.0010 Procedimento comum 

Requerente: Oberdan Ribeiro Oliveira Requerido: Banco Losango S.A – 

Banco Múltiplo Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito com indenização por danos morais e antecipação dos efeitos da 

tutela, proposta por Oberdan Ribeiro Oliveira em desfavor do Banco 

Losango S.A – Banco Múltiplo. A requerente narra que NUNCA 

estabeleceu relação jurídica com a empresa requerida, eis que não fez o 

pedido de cartão de crédito, nunca recebeu e referido cartão e muito 

menos procedeu com o desbloqueio. Afirma que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro de maus pagadores por uma dívida que 

não contraiu. Recebida a inicial, foi deferida a assistência judiciária 

gratuita, bem como a tutela de urgência para determinar a retirada do nome 

do requerente do rol de inadimplentes (id. 12682043). A requerida 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção do Crédito. No mérito afirma 

que a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

é lícita, pois agiu em exercício regular do direito. Afirma que a relação 

entre as partes transcorreu normalmente, tendo a autora efetuado o 

pagamento das faturas, conforme telas sistêmicas (id. 13932448). A 

autora apresentou impugnação refutando os argumentos da requerida, 

pugnando pela procedência da ação (id. 16641047). Tentada a conciliação 

(id. 20520853) esta restou inexitosa. É o relatório. Fundamento e decido. A 

requerida alega em sua contestação que o comprovante que indica que o 

nome do autor estava inserido no cadastro de maus pagadores foi retirada 

de site e não diretamente pelos órgãos responsáveis.. Todavia, não 

assiste razão a requerida, eis que o documento colacionado aos autos é 

apto a demonstrar a negativação do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo possível que a requerida promovesse de forma 

satisfatória sua defesa, razão pela qual a preliminar arguida não prospera. 

Do mérito. O caso comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do 

Art. 355, inc. I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas.” Nos termos do artigo 927 do 

Código Civil, todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo, 

in verbis: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo". A indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Em sua petição inicial, o autor informou que a 

requerida inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que jamais estabeleceu qualquer relação jurídica com a 

requerida. Ocorre que, o requerido, por sua vez, comprovou a relação 

jurídica com a parte autora, demonstrando a contratação de serviço de 

cartão de crédito (contrato colacionado aos autos a id. 13932532). Além 

disso, têm-se dos autos que a parte fez uso do cartão contratado, 

realizando três compras, fato inconteste no feito e que está na contramão 

da afirmação de que nunca estabeleceu qualquer relação jurídica com a 

requerida. Consigne-se, ainda, que não restou caracterizada fraude, uma 

vez que quando da celebração do contrato a autora forneceu documentos 

pessoais, e a assinatura aposta no contrato é exatamente a mesma que 

consta na procuração acostada aos autos. Assim, verifica-se que o 

requerido se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a origem 

do débito, apresentando provas da contratação. Nesse contexto, lícita a 

conduta do banco requerido, fica afastada a aplicação do artigo 927 do 

Código Civil para a imposição da obrigação de reparação de danos morais. 

Ressalte-se que apenas o dano decorrente de ato ilícito suscita o dever 

de reparação. Nesse sentido é a jurisprudência, vejamos: "EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CREDITO - 

CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE COM A EXIBIÇÃO DA GRAVAÇÃO - 

VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. Considerando que a adesão 

ao contrato de cartão de crédito pode ser feita pelo telefone ou 

eletronicamente, e restando comprovado através de gravação exibida pelo 

Réu que o autor aceitou o cartão fornecendo, inclusive, os dados 

cadastrais para o seu envio, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil, especificamente, a conduta ilícita 

por parte do Réu, inexistindo o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 

1.0439.16.014605-6/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira 

Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2018, publicação da 

sumula em 18/05/2018)". No mesmo sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. 

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITAR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. [...] É improcedente o pedido 

indenizatório quando não provada a prática de qualquer ilicitude da 

instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito, ao inserir o 

nome da parte nos cadastros dos maus pagadores, em razão de dívida 
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contraída por ela e não paga. (TJ-MG - AC: 10000181400185001 MG, 

Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/03/0019, Data 

de Publicação: 29/03/2019). Logo, improcede o pedido de inexistência de 

débito, uma vez que as cobranças são devidas e, consequentemente, 

inexistindo os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar 

no dever de indenizar. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa conforme artigo 98, § 3º, do 

CPC, pois a autora é beneficiária da assistência jurídica gratuita. Revogo a 

liminar outrora concedida. Publique-se. Intimem-se. Ocorrendo o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e 

baixa de praxe. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI MUCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo nº. 1002405-18.2019.811.0010 Vistos etc. 

Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença com pedido de 

liminar de conversão em aposentadoria por invalidez, proposta por Jeovani 

Mucha dos Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Aduz, o autor que em 2016 sofreu um acidente de trabalho que 

ocasionou lesões no ombro direito, como bursite do ombro, tendinite 

calcificante de ombro e lesão não específica no ombro(CID: M75.5, M75.3, 

M75.9), além disso, passou por procedimento cirúrgico que não trouxe 

exito as dores sentidas, o incapacitando para o trabalho. Alega ainda, que 

ao pedir a prorrogação do benefício, este foi cessado por ausência de 

incapacidade. Recebida a inicial (id. 24743657) foi indeferida a tutela de 

urgência, bem como determinada a realização de perícia médica com a 

posterior citação do requerido. Citado, o requerido apresentou 

contestação e pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 25324254). A 

perícia foi realizada, conforme Laudo pericial (id. 24998212). Em 

manifestação (id. 28583673), a autora concordou com o laudo pericial, 

bem como pugnou pela procedência dos pedidos. O requerido, por sua 

vez, quedou-se inerte, consoante certidão de id. 30051043. É O RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pretende a parte autora a condenação da 

Autarquia a fim de obter a concessão do auxílio doença e, sendo o caso 

de incapacidade definitiva a concessão de aposentadoria por invalidez, 

por entender que seu estado de saúde é grave, incapacitando-o de 

exercer atividade laboral e manter o seu próprio sustento. O 

auxílio-doença, benefício de natureza transitória e precária, tratado no 

artigo 59, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado 

para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, nos seguintes moldes: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.” “Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e 

empresário a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da 

atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz...” O benefício em tela 

deve cessar quando o segurado for dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando, 

em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Por 

outro lado, a aposentadoria por invalidez somente é concedida quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos 

para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez 

estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência O art. 

25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para tal 

benefício de 12 meses. Assim, deve-se haver a comprovação de 

contribuição pelo período de 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação. 

Em análise à documentação apresentada, a parte requerente 

apresenta-se como filiada ao regime geral da previdência social e possui a 

carência exigida em lei (id. 25324255). b) Incapacidade para o trabalho A 

perícia colacionada aos autos atesta que o autor é portador de bursite e 

manguito rotador no ombro direito. A médica perita destacou que a 

incapacidade é parcial e permanente e afirmou que há restrições para 

esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, repetição de 

movimentos dos membros superiores com elevação dos braços acima dos 

ombros em caráter preventivo para evitar o agravamento da doença. A 

perita atestou que o requerente (operador de maquina agrícola, 52 anos, 

ensino fundamental completo), encontra-se com doença degenerativa, ou 

seja, vai agravando o quadro do paciente com o passar do tempo. A 

jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o segurado terá direito à 

aposentadoria por invalidez nas hipóteses em que as condições pessoais 

e sociais do segurado indicarem a mínima probabilidade de se readaptar 

no mercado de trabalho. É notório que as condições pessoais do autor 

constituem obstáculo a uma adequada reinserção no concorrido mercado 

de trabalho. Essa possibilidade está, inclusive, assentada na Súmula 47 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, in 

verbis: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz 

deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a 

concessão de aposentadoria por invalidez. Observa-se ainda que o autor 

adquiriu a doença após já estar filiado ao regime da previdência, 

preenchendo, portanto, o último requisito para concessão do benefício 

previdenciário. Portanto,diante das ponderações descritas acima, deve 

ser concedido ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez. Quanto 

ao pedido de concessão de tutela antecipada, entendo que estão 

presentes os requisitos ensejadores, destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência 

desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera 

o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do 

recurso porventura interposto. Por fim, com relação ao termo inicial da 

concessão do benefício, aplicável o artigo 43, caput, da Lei nº 8.213/91, 

que determina ser a aposentadoria por invalidez devida a partir do dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vejamos: "Art. 43. A 

aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo”. Assim, fixo como termo inicial o dia 03 de maio de 2019 (dia 

posterior à cessação do auxílio-doença). DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido formulado e, consequentemente, extinto o processo 

com resolução do mérito, para condenar o requerido a conceder a 

requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, a ser pago desde o 

dia posterior a cessação do auxílio-doença (04/05/2019). Considerando 

que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência antecipada para que o INSS implante o 

benefício do autor em 30 (trinta) dias sob pena de multa diária. Atendendo 

ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações 

abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome do segurado: 

Jeovani Mucha dos Santos; II- Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez, inclusive com o abono anual – 13º salário; III - Renda mensal 
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atual: salário-benefício; IV - Data de início do benefício: (04/05/2019– Dia 

posterior à cessação do benefício de auxílio-doença); V - Data do início do 

pagamento: 30 dias após a intimação da sentença. Encaminhe-se também 

os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, verbis: "Na expedição 

de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões enviados 

ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira 

de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar 

de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que 

identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local 

de nascimento)”. Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de 

correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 

20-11-2017). Quanto aos juros de mora incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

vencido ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte 

contrária em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo nº. 1001731-40.2019.811.0010 Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente 

proposta por Hemerson Gonçalves Gomes, em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega 

que sofreu um acidente não laboral, tendo como consequência Fratura do 

membro superior direito (antebraço) e fratura de membro inferior direito 

(joelho) , sendo submetido a tratamento cirúrgico, e, em decorrência de 

seu quadro de saúde requereu administrativamente o benefício por 

incapacidade em 08/05/2019, o qual foi indeferido sob o argumento de 

“não constatação de incapacidade laborativa”. Recebida a inicial foi 

concedida assistência judiciária gratuita ao requerente e determinada a 

realização de perícia médica (id. 22563202). Perícia médica colacionada 

aos autos (id. 24985720). Citado, o requerido apresentou contestação (id. 

25709233), requerendo a improcedência dos pedidos. O autor impugnou o 

laudo pericial, alegando que o autor não possui condições de trabalhar em 

razão das doenças que possui, bem como da condição social à qual está 

submetido (ID. 25724372). Já o INSS nada manifestou. Os autos vieram 

conclusos. Relatei o necessário, fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, pelo que passo à análise do mérito: A concessão 

do benefício da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes 

requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade total e permanente do segurado, sendo inviável a sua 

reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que 

lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença ou lesão 

preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão 

da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o 

benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 59 e 26, 

inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de 

realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e 

equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma 

afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A 

expert concluiu que “Não há incapacidade para sua atividade habitual por 

patologia narrada na petição inicial e não houve redução da sua 

capacidade laborativa” Neste viés, a impugnação ao laudo pericial não 

merece prosperar, pois a perita respondeu de forma clara os testes 

realizados com o autor, sendo estes conclusivos de que não há 

incapacidade laborativa habitual. Desta forma, pela leitura do laudo pericial 

resta ccomprovado que a parte autora não se encontra incapacitada para 

o trabalho, razão pela qual o laudo deve ser homologado e pedido deve 

ser julgado improcedente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PEDIDO DE SEGUNDA PERÍCIA INDEFERIDO. LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA JULGADO 

IMPROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA 

QUE REDUNDARIA NA FORMAÇÃO DE NOVO JUÍZO ACERCA DOS 

FATOS E PROVAS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A impugnação do indeferimento da produção de nova 

perícia, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado 

do Juiz (art. 131 do CPC/1973) e não o sistema de tarifação legal de 

provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de 

produção de uma segunda prova pericial para o julgamento da lide, não há 

que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. O 

auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao 

segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz 

temporariamente para o trabalho. 3. Da mesma forma, para que seja 

concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, 

após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos 

termos do art. 42 da Lei 8.214/1991. 4. As instâncias ordinárias, com base 

no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou 

comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do 

ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do 

auxílio-doença, respectivamente. 5. Entendimento diverso, conforme 

pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, 

circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos 

e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à 

utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o 

seguimento do Recurso Especial. 6. Agravo Interno do particular a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 854.230/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 

14/03/2018). Ora, uma vez demonstrado pela perícia técnica que não há 

incapacidade, o indeferimento do benefício é de rigor. DISPOSITIVO. Ante 

exposto, homologo o laudo pericial de id. 24985720 e julgo improcedente a 

pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o feito com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 
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julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 11 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA AUTOS N. 1000830-72.2019.8.11.0010 Visto e 

examinados em correição. Trata-se de ação de aposentadoria rural por 

idade proposta por LUIZ VICENTE DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a obtenção de 

aposentadoria rural por idade, já que preenche os requisitos legais 

relativos ao tempo de trabalho, bem como a idade. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido para apresentação de contestação 

(fls. 49/50). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, pugnou pela improcedência da ação (fls. 52/56). A parte autora 

apresentou impugnação, oportunidade em que refutou os argumentos da 

requerida (fls. 92/96). Designada audiência de instrução e julgamento 

foram colhidos os depoimentos das testemunhas Antônia Rocilda Ferreira, 

Sebastião Ferreira da Silva e Anatelma Silva Dantas (fls. 125/126). A parte 

autora apresentou alegações finais remissivas à inicial. O requerido, por 

sua vez, mesmo devidamente intimado deixou de comparecer ao ato. É o 

relato. Fundamento e decido. DA REVELIA Em que pese a inércia do 

requerido, é cediço que não se aplica a Fazenda Pública o efeito material 

da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, 

pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, conforme teor 

do art. 345, inciso II, do CPC. DO MÉRITO Para concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei nº 

8.213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, 

exige-se a idade mínima de 60 anos para homem e 55 para a mulher. No 

caso em tela, conforme documentos acostados aos autos, o requisito 

etário foi devidamente cumprido, eis que o autor contava com a idade 

exigida (nascimento em 08/08/1958) quando do ajuizamento da ação 

(22/04/2019). Como início material de seu labor no campo o autor 

colacionou os seguintes documentos: I – CNIS; II – Certificados de cursos 

no SENAR Mato Grosso e no Negócio Certo Rural, ocorridos em 03 a 

07/11/2009, 16 a 20/11/2009 e em 08 a 11/08/2012 (fls. 39/43); III – 

Declaração da INTERMAT, constando que o requerente e sua esposa são 

ocupantes de uma área rural no assentamento denominado “Vila Rural 

Laço de Ouro”, em São Pedro da Cipa/MT, homologado em 21/12/2007 (fl. 

45); IV – Declaração da EMPAER, constando que o requerente e sua 

esposa recebem assistência técnica desde agosto de 2017 (fl. 46); V – 

Fotos na propriedade rural (fls. 47/48). Conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça não é necessário que o início de prova 

documental abranja todo o período de carência, sendo necessário tão 

somente que este início de prova seja devidamente corroborado pela 

prova testemunhal, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR TESTEMUNHOS 

IDÔNEOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA. OCORRÊNCIA. [...] Para o 

reconhecimento do labor agrícola é desnecessário que o início de prova 

material seja contemporâneo a todo o período de carência exigido, desde 

que a eficácia daquele (início) seja ampliada por prova testemunhal. 3. [...] 

Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1579587 SC 

2016/0017309-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 

08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). 

Além dos documentos citados acima, outro forte indicativo de que o autor 

trabalhou em regime de economia familiar é que no ano de 2012 recebeu 

auxílio-doença como segurado especial (rural), conforme fl. 61, sendo 

cessado em razão do lapso temporal fixado no laudo médico. A prova 

testemunhal se revelou apta a complementar o início de prova material, 

atestando que a autora se dedicou à atividade rural durante o período de 

carência, em regime de economia familiar, conforme declarações das 

testemunhas Antônia Rocilda Ferreira, Sebastião Ferreira da Silva e 

Anatelma Silva Dantas. Assim, estando demonstrado o efetivo trabalho 

rural pela prova documental, corroborada pela prova testemunhal 

apresentada, deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de 

aposentadoria rural por idade. Por fim, no que tange ao termo inicial do 

benefício, na esteira das decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, fixo a data do requerimento administrativo. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR (A) RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. 

A sentença sob censura, proferida sob égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Apelação da parte autora restrita à modificação da sentença 

no tocante ao termo inicial do benefício. 3. Tendo havido requerimento 

administrativo do benefício e ajuizada a demanda há menos de 5 anos da 

decisão final do processo administrativo que indeferiu o pedido, deve ser 

fixada a data do requerimento administrativo como termo inicial da 

aposentadoria por idade em questão. 4. Apelação da parte autora provida. 

(TRF-1 - AC: 00229404620174019199 0022940-46.2017.4.01.9199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

Data de Julgamento: 13/09/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

26/09/2017 e-DJF1). Logo, fixo como termo inicial o dia 13/08/2018, data 

do requerimento administrativo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em todos os seus termos a presente ação, extinguindo o 

feito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, com julgamento 

de mérito, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS a conceder LUIZ VICENTE DA SILVA o benefício da aposentadoria 

rural por idade, desde o requerimento administrativo (13/08/2018). 

Atendendo ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as 

informações abaixo, necessárias à implantação do benefício. a) Nome do 

segurado: Luiz Vicente da Silva b) Benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; c) Renda mensal 

atual: salário mínimo; d) Data de início do benefício: 13/08/2018 – data do 

requerimento administrativo; e) Período a ser considerado como atividade 

rural: (180 meses) 15 anos. f) Data do início do pagamento: 30 dias a partir 

do trânsito em julgado. Encaminhem-se também os documentos indicados 

no artigo 387 da CNGC, verbis: "Na expedição de ofícios determinando a 

implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos 

públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço 

do autor; II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da 

cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento)”. 

Determino que a correção monetária e os juros moratórios sejam 

calculados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do 

Código de Processo Civil/15, deixo de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 11 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002008-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo nº. 1002008-56.2019.811.0010 Vistos etc. 

Trata-se de Ação Ordinário de Aposentadoria por Invalidez ou 

Restabelecimento de Auxilio Doença proposta por Edna Pedro dos Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. A requerente aduz 

ser portadora de escoliose com dupla curva dorso-lombar, tendinopatia da 

supraespinhal que culmina em um quadro de dores intensas na coluna 

lombar, ombro e punhos, sendo incapacitada para o trabalho. A inicial foi 

recebida (id. 23475536), oportunidade que foi concedida a justiça gratuita 

a parte e indeferida a tutela de urgência, bem como a designada perícia. 

Citado, a autarquia requerida apresentou contestação ao id. 23818419, 

alegando o não preenchimento dos requisitos do beneficio por 

incapacidade. A requerente impugnou a tese defensiva, debatendo os 

argumentos da defesa e ratificando a sua pretensão (id. 24371754). A 

perícia foi realizada, consoante laudo pericial de id. 28022769. A parte 

autora manifestou (id. 28396283), enquanto a requerida quedou-se inerte, 

conforme a certidão de id. 30051076 . Vieram os autos conclusos. O feito 

comporta julgamento antecipado, pelo que passo à análise do mérito: A 

concessão do benefício da aposentadoria por invalidez demanda os 

seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: 

a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de 

acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do segurado, sendo 

inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra 

atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua 

vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 

59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de 

realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e 

equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma 

afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Quanto à qualidade de segurada, é necessário analisar se a autora estava 

em período de graça, de acordo com o art. 15 da Lei 8.213/91. In casu, 

verifica-se que o último vínculo trabalhista da autora ocorreu entre 

02/06/2014 e 11/10/2017, assim qualidade de segurado perduraria até 

10/10/18, período anterior ao pedido administrativo (17/05/2019). 

Importante destacar que a autora não detém os requisitos necessários 

para aplicação na espécie do disposto no artigo 15, § 2º, da lei nº 

8.213/91, porquanto não havia pago 120 (cento e vinte) contribuições 

mensais sem a interrupção da qualidade de segurada. Destarte, não tendo 

a parte autora a qualidade de segurada, a improcedência do pedido é de 

rigor. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 10% dobre o 

valor da causa (art. 85, §3º do CPC). Todavia, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Às providências. Jaciara/MT, 11 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110890 Nr: 1600-19.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONH HERBERT DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos.

 Homologo a desistência da oitiva da vítima EMYLAINE MIRELLA SOUZA DE 

OLIVEIRA (ref. 81), uma vez que não foi localizada.

Intimem-se as partes para informarem se possuem interesse em requerer 

diligências instrutórias complementares, sendo que, havendo 

manifestação retornem os autos conclusos e, caso não seja formulado 

pedido em tal sentido, declaro encerrada a instrução.

 Após, dê-se vista dos autos as partes para o oferecimento das 

alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62247 Nr: 220-63.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR LUCENA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.1.1 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria, abro vistas dos autos a Defensoria Pública, para que, no 

prazo de 5(cinco) dias, apresente as testemunhas que irão depor em 

plenário, devendo ser no máximo de 5(cinco), nos termos do art.422 do 

CPP.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 10 de março de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri 

determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, 

no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010412-84.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARABI PAIM DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte promovida para que 

junte procuração e indique dados bancários para levantamento dos 

valores.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONALLIZER BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB AGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-61.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MONALLIZER 

BRITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEANE 

MALHEIROS ALVIM POLO PASSIVO: CAB AGUAS PONTES E LACERDA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA SILVIA MAIER (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30139059 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS RENASCER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30138179, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30137367 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30137367.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30137960 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30137960.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30141012, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000632-98.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MAURICIO SILVA 

MARCAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30147131 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30147131.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA SARA SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001357-24.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 11 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-33.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO NUNES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30149144 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30149144 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30149938 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30149938 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30150472 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30150472.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE ANTUNES DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000633-83.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CLEICIANE 

ANTUNES DUQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: 

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIANDRA MARTINS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30157645, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERRAZ DE ARAUJO SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000636-38.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ROSANGELA 

FERRAZ DE ARAUJO SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30165826 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30165826 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30166823 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30166823.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVAN OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30170645 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30170645 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-04.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IONE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30171360 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30171360 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30171513 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30171513.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAEL DE MOURA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002343-75.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NAEL DE MOURA BORGES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001102-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001102-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista que a 

liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para comprovação 

pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos termos do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online na conta 

bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, com fulcro 

no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da 

CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda 

incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial, a teor do 

que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora positiva, intime-se a 

parte executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma 

do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de manifestação, 

transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do 

CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte 

credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos 

termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 11/2017-CM 

(art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARCIA MARCELINO DE CAMARGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001765-15.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LILIAN MARCIA MARCELINO 

DE CAMARGOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 593 de 948



Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002360-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSVALDO FAUSTINO DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002360-48.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO OSVALDO FAUSTINO DOS ANJOS 

Vistos, etc. 1.DEFIRO o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, 

nas contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 

2. Em razão da penhora positiva, intime-se a parte executada, por meio de 

seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Art. 854. (...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos 

financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente. § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros. Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada 

a manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. 

Decorrido o prazo assinalado, o bloqueio automaticamente se 

transformará em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, 

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. 

Após, não manifestado interesse em realização de audiência para 

tentativa de conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à 

execução no prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001059-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001059-66.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Tendo em vista que a liquidação do débito foi realizada pela 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o 

decurso do prazo para comprovação pela parte executada de pagamento 

da RPV expedida, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o 

pedido de penhora online na conta bancária do Estado de Mato Grosso 

mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º do referido provimento, 

c/c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da CNGC, sobre o valor líquido do 

crédito, deduzido o imposto sobre a renda incidente nos ganhos pagos em 

cumprimento de decisão judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 8.541/92. 

Restando a penhora positiva, intime-se a parte executada para eventual 

manifestação no prazo legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo de manifestação, transformado o bloqueio em 

penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido 

nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do 

CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o 

Estado para recolhimento do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 

(art. 8º) e Provimento n.º 11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001076-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI OAB - MT22622/O-O (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001076-05.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JHONNY ALMEIDA 

PASSARELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo legal, 

tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002277-95.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NUBIA RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SINGULAR Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001928-92.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL ALVES LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002349-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BENTO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT10084-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002349-19.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXEQUENTE: GILMAR BENTO 

MARTINS Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora online constante dos 

autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além 

de constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a 

mais apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via 

sistema BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. 

Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de 

veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite 

consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de 

dados do Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC – MT. 3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da 

parte para requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) 

devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi 

com a pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem 

resultado tais diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. 

Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, 

devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da 

dívida ou extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente 

requerido pela parte interessada, defiro a expedição de certidão de que 

trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de 

veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, 

com o nome das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir 

fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem 

prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em 

termos de prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001332-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001332-11.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALEXANDER PARMIGIANI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Homologo a 

desistência do valor excedente ao limite admitido para a requisição de 

pequeno valor e, em consequência determino a expedição de RPV nos 

moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001555-61.2019.8.11.0010. REQUERENTE: THIAGO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo-lhe os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DELISE MACEDO (REQUERIDO)

 

Planilha de custas

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DELISE MACEDO (REQUERIDO)

 

Planilha de custas

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002060-28.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NUNES GAZETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO GOMES BEZERRA (REU)

MARIA DO CARMO PIRES BEZERRA (REU)

 

Considerando que a requerida Maria do Carmo Pires Bezerra não foi 

localizada no endereço indicado na inicial, intimo a parte autora para 

fornecer endereço atualizado da requerida no prazo legal. Juara, 11 de 

março de 2020. Maria Carla Rezende Figueiredo Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 1495-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Mariani, Deolindo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Processo nº 1495-62.2011.811.0018

Código nº 41055

Vistos etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido constante às fls. 

153/154. Desse modo, DETERMINO:

 CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, conforme disposto no artigo 829 do NCPC.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (§ 1º do artigo 829 do NCPC).

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem de 

família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 Mantenho os honorários em 10% sobre o valor do débito, conforme fixado 

anteriormente. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 

três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 

827, § 1º, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Observe a Secretaria, doravante, o feito seguirá na forma de Execução 

por Quantia Certa, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos.

Cumpra-se, com certa brevidade, tendo em vista o lapso temporal entre a 

data da distribuição da vertente ação e data hodierna.

 Juara/MT, 05 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18340 Nr: 839-81.2006.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS, AOM, BBS, VG, IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Frademir Vicente de Oliveira - 

OAB:5.478-MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:13.604-A, 

Luciano Portel Martins - OAB:7497, Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT, William José de Araújo - OAB:3928/MT, Willian 

José de Araújo - OAB:3928/MT

 INTIMAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A do desarquivamento do feito, 

encontrando-se os autos físicos disponíveis em secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 1495-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Mariani, Deolindo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para recolher as diligencias do Sr. Oficial 

de Justiça necessárias a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 4837-13.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSS, VdS, RASdS, CGSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada nomeada do desarquivamento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000324-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR APARECIDO LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILENO DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimar Parte autora para se manifestar quanto a devolução da 

correspondência sem cumprimento. Juara MT 11.03.2020 Sueli A Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001918-24.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar Parte autora para se manifestar quanto a juntada de 

contestação. Juara MT 11.03.2020 Sueli A Mileski

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4449 Nr: 1574-27.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfranio Fernandes de Araújo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos, para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12(cento e 

quarenta e nove reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41856 Nr: 2289-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte exequente para conhecimento e manifestação 

quanto à correspondência devolvida de fl.93, com a informação de end. 

insuficiente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56755 Nr: 2963-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Zanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos, para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12(cento e 

quarenta e nove reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 1469-20.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001942-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico foi designada audiência 

de conciliação para o dia 07 de abril de 2020, Às 10h20min. JUARA, 11 de 

março de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135437 Nr: 5744-75.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B

 Intimar a defesa para apresentar memoriais, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96946 Nr: 5100-06.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Fabricia Andrade Silva - OAB:25229/O, Matias Toledo 

de Melo Junior - OAB:26655/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar a defesa do réu para apresentar razões recursais, no prazo legal, 

tendo em vista a decisão de ref. 109, que recebeu o recurso de apelação 

interposto.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000318-10.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000318-10.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CLAUDINEI DA SILVA V I 

S T O S. Intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Citação, penhora e 
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avaliação; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Caso a parte a ser 

citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá certificar onde 

poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto 

de referência) e havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à 

respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente 

de nova deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000256-67.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LINO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000256-67.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DEPRECADO: JONAS LINO DE OLIVEIRA VISTOS. 

Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para 

oitiva das testemunhas indicadas na missiva, para o dia 18 de março de 

2020, às 13h:30min. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do 

ato. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no 

que couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000327-69.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE LIMA (TESTEMUNHA)

JOSE MIZAEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

PEDRO NUNES DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOAO MARCOS BERTOCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI PADILHA (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO AGUIAR (REQUERIDO)

MAPOL MADEIREIRA POLO LTDA (REQUERIDO)

ILMA DAHMER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DUARTE FERREIRA OAB - RO3915 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000327-69.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: JOAO MARCOS BERTOCO TESTEMUNHA: JOSE FERREIRA 

DE LIMA, JOSE MIZAEL DA SILVA, PEDRO NUNES DA SILVA REQUERIDO: 

MAPOL MADEIREIRA POLO LTDA, ILMA DAHMER, LEONI PADILHA, EDSON 

APARECIDO AGUIAR VISTOS. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do 

CPC, designo o dia 18 de março de 2020, às 15h:30min para realização da 

audiência de oitiva das testemunhas indicadas na missiva. Comunique-se 

o Juízo Deprecante informando-o do ato. Cumpra-se servindo a cópia 

desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO OAB - MT26947/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA CORREA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NESTES AUTOS PARA O DIA 17/04/2020, ÀS 

14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS HOFFMANN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO, ANTE A DEVOLUÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9.473, GILVANY MARIA MENDONÇA B. MARTINS - 

OAB:54762, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSÉ 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:1.988, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO PRAZO LEGAL, 

QUANTO A PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO APRESENTADA ÀS 

FLS. 2.430/2.432.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JUARES MAXIMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001114-69.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: SEBASTIAO 

ALVES DA SILVA, JUARES MAXIMO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que as partes em epígrafe formularam 

acordo na via extrajudicial. O exequente, em manifestação de Id n. 

28296287, informou que a parte executada liquidou integralmente sua 

dívida, razão pela qual pugnou pela extinção do processo. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Diante do pagamento 
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integral do valor exequendo, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. Por força do princípio da causalidade, custas remanescentes, se 

houver, ficam a cargo dos executados. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA MARIA FREISLEBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS (REU)

NESTOR VARGAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000377-03.2017.8.11.0025 AUTOR(A): PEDRINA 

MARIA FREISLEBEN REU: NESTOR VARGAS, MARIA DOCILDA DE PAUDA 

VARGAS Vistos, etc. O requerido Nestor Vargas foi citado em 02.06.2017 

(Id n. 8009079), constituiu advogado (Id n. 8181666) e apresentou 

contestação tempestiva (Id n. 8769697). Ocorre que até a presente data 

não se logrou êxito em citar a sua esposa, sendo que todas as diligências 

até então realizadas restaram infrutíferas porque, segundo terceiros, a 

Sra. Maria Docilda de Pauda Vargas estava em tratamento médico na 

cidade de Cuiabá-MT. Considerando que desde a última diligência, 

realizada em 30.10.2019, já decorreu tempo suficiente para retorno da 

requerida a esta Comarca, expeça-se novo mandado de citação, a ser 

cumprido no endereço Rua Bento Norberto esquina com a Rua Antonio 

Martins (antiga Rua Janet Clair), n. 165N (casa da esquina), Módulo 02, 

Juína-MT. Procurado(a) o(a) citando(a) por 2 (duas) vezes sem o(a) 

encontrar e havendo suspeita de ocultação, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça segundo orientação do art. 252 do CPC/2015 (citação com hora 

certa), atentando-se o Sr. Gestor para o disposto no art. 254 do 

CPC/2015. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102061 Nr: 2991-03.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBER SEVERO DA SILVA, Cpf: 

71632018004, Filiação: Tereza Severo da Silva e Carlos Eroi da Silva, data 

de nascimento: 22/05/1975, brasileiro(a), convivente, comerciante, 

Telefone 55 9989-5244. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PAGUE O VALOR DE R$ 3.013,09 (TRÊS 

MIL E TREZE REAIS E NOVE CENTAVOS), DEVIDAMENTE CORRIGIDO ATÉ 

A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO E ACRESCIDO DAS CUSTAS , SE 

HOUVER.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I - Retifique-se no Cartório Distribuidor e no 

Setor de Cadastro e anote-se na capa dos autos que o presente feito já 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

509 e seguintes do NCPC corrigindo, caso necessário, as partes no polo 

ativo e passivo. II – Intime-se o executado, observando a regra do artigo 

513, § 2º do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

de R$ 3.013,09 (três mil e treze reais e nove centavos), devidamente 

corrigido até a data do efetivo pagamento e acrescido das custas, se 

houver. III – Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.IV - 

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo, devendo recolher os valores devidos pelas 

diligências efetuadas. V – Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das 

devidas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à Serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do NCPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Juína/MT, 31 

de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZJuíza de Direito

Advertência: FICA A PARTE EXECUTADA ADVERTIDA DE QUE, 

TRANSCORRIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 523 DO NCPC, O 

DÉBITO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE DEZ POR CENTO E, TAMBÉM, DE 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE DEZ POR CENTO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELLA VENANCIO 

DOS SANTOS, digitei.

Juína, 18 de fevereiro de 2020

Marcos Bodstein Villaça Filho Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721 Nr: 12-98.1996.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEIRA PEÇAS JUÍNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,10 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 375/376. 

Este valor deverá ser recolhido como guia de custas judiciais, não 

havendo pendências de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que 

poderá acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 

pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173 Nr: 816-61.1999.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4912, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

JULIO C. RIBEIRO - OAB:5.127

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE EXEQUENTE para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

108,97 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 232/234. 

Este valor deverá ser recolhido como guia de custas judiciais, não 

havendo pendências de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que 

poderá acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 
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pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173 Nr: 816-61.1999.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4912, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

JULIO C. RIBEIRO - OAB:5.127

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE EXECUTADA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

82,47 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 232/234. Este 

valor deverá ser recolhido como guia de custas judiciais, não havendo 

pendências de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá 

acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 

pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000614-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000614-71.2016.8.11.0025 REQUERENTE: 

VALDIRENE RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação ordinária movida 

por Valdirene Rodrigues da Costa em desfavor de Universidade do Norte 

do Paraná - UNOPAR, sumariamente qualificadas nos autos, narrando que 

concluiu o curso de nível superior em Tecnologia em Administração de 

Pequenas e Médias Empresas na data de 30.06.2007, junto à requerida, 

contudo passados quase dez anos desde a conclusão, não logrou êxito 

em obter o histórico de conclusão de nível superior, inobstante tenha 

pleiteado a sua emissão diversas vezes na via administrativa, o que vem 

lhe causando prejuízos materiais e danos morais, razão pela qual pretende 

a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na emissão 

e entrega do seu histórico de conclusão de nível superior em Tecnologia 

em Administração de Pequenas e Médias Empresas, bem como ao 

pagamento da importância de R$ 12.134,00 (doze mil e cento e trinta e 

quatro reais), a título de indenização por danos morais e lucros cessantes, 

decorrentes dos prejuízos advindos da impossibilidade de concluir o curso 

de pós-graduação, devido à ausência do citado histórico e, 

consequentemente, pela impossibilidade de lograr elevação de nível no 

plano de carreira junto ao Poder Executivo. A tutela de urgência foi 

indeferida (Id n. 5550400). Citada, a requerida apresentou contestação, 

arguindo, prefacialmente, a correção do polo passivo para constar Editora 

e Distribuidora Educacional S/A, por ser a atual mantenedora da 

universidade requerida e, no mérito, apresentou defesa genérica, 

contestando até pedido que não existe, a exemplo da repetição do indébito 

que sequer foi pleiteada na petição inicial. A requerente, por sua vez, 

impugnou todas as alegações ventiladas na peça contestatória, ocasião 

em que pugnou pelo julgamento antecipado da lide. As partes foram 

intimadas a manifestarem-se acerca da intenção de produzir provas, 

oportunidade em que a requerente reafirmou o requerimento de julgamento 

antecipado da lide, ao passo que a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo assinalado, conforme certidão acostada no Id n. 16250883. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Verifica-se, de plano, que foram observadas nesse processo todas as 

formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que 

possam contaminá-lo e impedir seu julgamento. O processo comporta 

imediato julgamento no estado em que se encontra diante da 

desnecessidade de produção de novas provas, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC/2015. Da retificação do polo passivo: Prefacialmente, 

considerando a incorporação da União Norte do Paraná de Ensino Ltda. 

(CNPJ n. 75.234.583/0001-14) pela Editora e Distribuidora Educacional S/A 

(CNPJ n. 38.733.648/0001-40), defiro o pedido de retificação do polo 

passivo para constar esta última, a qual se encontra devidamente 

representada nos autos, tendo, inclusive, ofertado contestação. Da 

inversão do ônus da prova: A relação jurídica existente entre as partes 

decorre da celebração de contrato de prestação de serviços 

educacionais, o que atrai para o caso a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, norma de ordem pública e interesse social. In casu, a 

pretensão da requerente originou-se de falha na prestação de serviço 

educacional oferecido pela requerida, sendo, de acordo com os preceitos 

estabelecidos nos artigos 2º e 3º do CDC, típica relação de consumo, na 

qual a requerente figura como consumidora e a requerida como 

fornecedora. Destarte, em se tratando de responsabilidade do fornecedor, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, traz a regra de 

inversão do ônus da prova ope legis, segundo a qual a inversão será 

obrigatória por força de lei, diferentemente da regra prevista no art. 6º, 

VIII, que prevê hipótese do ônus da prova ope iudicis - a critério do juiz. 

Deste modo, considerando o art. 14, § 3º do CDC, o defeito na prestação 

do serviço é presumido, cabendo à requerida provar que inexiste defeito 

na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da requerente ou de 

terceiro. Da responsabilidade civil objetiva: Quanto ao mérito, o documento 

de Id n. 3711863 (diploma) comprova que a requerente concluiu o curso 

superior em Tecnologia em Administração de Pequenas e Médias 

Empresas em 30.06.2007, sendo seu direito a obtenção do competente 

histórico, tornando-se, portanto, fato incontroverso. Inobstante o 

recebimento do diploma, a requerente alega que necessita do seu histórico 

de conclusão do curso superior para fins de conclusão de 

pós-graduação, bem como para angariar elevação de nível segundo o 

plano de carreira dos servidores públicos do Poder Executivo. No entanto, 

a requerente não comprovou que formulou requerimento de expedição do 

histórico perante a requerida, não juntando qualquer protocolo, 

limitando-se a alegar que ligava no Núcleo da requerida em Campo Novo 

dos Parecis (MT), através do telefone (65) 3382-2794, para cobrar a 

entrega do documento. Embora a requerente não tenha efetivamente 

comprovado o prévio requerimento da emissão do histórico de graduação, 

observo que a requerida não contestou a alegação de que os 

requerimentos foram feitos oralmente e por telefone, haja vista que ao ler 

a contestação apresentada, depreende-se que é mais uma daquelas 

defesas absurdamente genéricas, tanto é que além de tecer 

considerações sobre negativações (que não é o objeto dessa ação), 

ainda pugnou pela improcedência do pedido de repetição de indébito (que 

sequer foi formulado pela requerente). Por essa razão, ausência de 

contestação quanto à alegação de que os requerimentos de expedição do 

histórico se deram via telefone, bem como considerando que a requerida 

nada produziu de provas para elidir as alegações da requerente, além de 

não se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência daquele direito, 

forçoso concluir que a falha na prestação do serviço, consistente na 

demora exacerbada (mais de dez anos) e injustificada na entrega do 

histórico de graduação, deve ser imputada à requerida, a qual responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços (art. 14, caput, CDC). Do dano moral: A demora injustificada, de 

mais de dez anos, para emissão e entrega do histórico de conclusão de 

ensino superior à requerente, causando-lhe transtornos de toda sorte, a 

exemplo da impossibilidade de concluir pós-graduação, ultrapassa o mero 

dissabor e gera direito à compensação pelos danos extrapatrimoniais 

suportados. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
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DANOS MORAIS - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA E DO HISTÓRICO 

ESCOLAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ÔNUS PELA EMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO FIXADO ADEQUADAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. 

1) De acordo com a jurisprudência do STJ, é de consumo a relação jurídica 

firmada entre aluno e a instituição de ensino, havendo inversão ope legis 

do ônus da prova, pelo que a prestadora de serviço, para eximir-se da 

responsabilidade, deve comprovar a inexistência de qualquer defeito, de 

acordo com art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2) 

Restando incontroverso nos autos a falha na prestação do serviço 

educacional, com violação à legítima expectativa de o aluno obter o 

diploma e o histórico escolar em um prazo razoável após o término do 

curso, a instituição deve responder objetivamente pelos danos causados, 

em especial diante da dor moral que gerou, pois frustrada por longo 

período a expectativa do exercício profissional e a melhoria de vida, 

mantendo-se o montante arbitrado quando se mostra razoável e 

proporcional e não ensejador de enriquecimento ilícito. 3) Apelo conhecido 

e desprovido. (TJ-AP - APL: 00279073020168030001 AP, Relator: 

Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 04/12/2018) 

Ora, ao disponibilizarem cursos de graduação no mercado, as instituições 

de ensino, além de se obrigarem à prestação do serviço educacional 

contratado, responsabilizam-se pela emissão e efetiva entrega aos seus 

acadêmicos dos documentos aptos à comprovação de que efetivamente 

cursaram e concluíram determinado curso, dentre eles o diploma de 

conclusão de curso e o respectivo histórico da graduação, este último 

necessário para demonstrar o rendimento suficiente do aluno, a sua 

aprovação em todas as disciplinas, bem como a ausência de anotação 

desabonadora em seu desfavor. Com efeito, o atraso injustificado e 

exacerbado de mais de dez anos na emissão e entrega do histórico 

escolar atualizado, ultrapassou não só os limites da razoabilidade, como 

também os limites do mero aborrecimento, causando à requerente angústia 

e sofrimento, afetando o seu bem-estar psicológico, pelo que merece ser 

compensada. No tocante ao valor da indenização, compete ao magistrado 

se orientar pela lógica do razoável ao fixá-lo, em conformidade com o grau 

de reprovabilidade da conduta ilícita, consoante o artigo 944, do CC. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(neminem laedere). É certo, contudo, que o valor da indenização por dano 

moral puro não pode ser elevado a ponto de ensejar o enriquecimento 

ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no cometimento de atos lesivos, fiando-se na 

impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a 

cautelosos passos nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo 

ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete estimar o valor da 

reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom 

senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor 

simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não 

tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida 

pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto 

Luiz Sponholz). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o 

dos causadores do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando-me para as 

oportunas ponderações, somadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Dos lucros cessantes: O dano material, onde se enquadra os 

lucros cessantes, não se presume, carecendo, para seu reconhecimento, 

da efetiva comprovação de sua existência e da consequente 

quantificação, cujo ônus incumbe à demandante. Ocorre que, no caso dos 

autos, inobstante ter sido devidamente oportunizada a produção de 

provas, a requerente não comprovou que deixou de progredir na carreira 

pública apenas e tão somente porque não logrou êxito na conclusão da 

pós-graduação. Em outras palavras, não demonstrou que preencheu 

todos os demais requisitos exigidos pela lei de regência da carreira, pois é 

cediço que a progressão funcional não se limita à especialização em nível 

de pós-graduação, havendo outros requisitos a serem preenchidos, como 

por exemplo, ter estabilidade, permanência mínima de 05 (cinco) anos no 

nível atual, obter avaliação de desempenho satisfatória e não ter sofrido 

penalidade de suspensão, além de ser necessária a demonstração de que 

a pós-graduação é compatível com as atribuições do cargo e/ou na área 

de abrangência das atividades habitualmente desempenhadas pela 

requerente. Ademais, a requerente sequer comprovou que formulou 

requerimento à Comissão de Progressão Funcional, bem como não juntou 

qualquer documento emitido pela autoridade competente capaz de 

comprovar que apenas não logrou êxito na progressão funcional em 

virtude da ausência do título de pós-graduação, não sendo possível 

presumir o lucro. A propósito, TJMT: (...) A indenização por lucros 

cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da 

demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria 

inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a 

causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro que passou a 

integrar o futuro do pretérito; se o lucro, embora não tão distante na linha 

temporal que se desenvolveria caso a situação danosa não tivesse 

acontecido, ainda se apresentava relativamente incerto e nebuloso, não 

pode haver condenação à indenização por lucros cessantes, 

especialmente quando estes carecem de mínima quantificação. (...) (TJ-MT 

- ED: 015172126201781100001517212017 MT, Relator: DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018) Nesta toada, 

abstraindo o ato ilícito (não expedição do histórico da graduação) não é 

possível concluir, numa linha normal de previsibilidade, que a requerente 

certamente auferiria um acréscimo patrimonial, visto que sequer 

comprovou que realmente teria direito à progressão funcional caso 

detivesse o histórico escolar em tempo razoável, razão por que a 

improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes é medida 

que se impõe. Dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC a partir desta data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015). Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido no 

prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JUARES MAXIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001114-69.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: SEBASTIAO 

ALVES DA SILVA, JUARES MAXIMO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que as partes em epígrafe formularam 

acordo na via extrajudicial. O exequente, em manifestação de Id n. 

28296287, informou que a parte executada liquidou integralmente sua 

dívida, razão pela qual pugnou pela extinção do processo. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Diante do pagamento 

integral do valor exequendo, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. Por força do princípio da causalidade, custas remanescentes, se 

houver, ficam a cargo dos executados. Preclusa a via recursal, 
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certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. Diante do adiantado da hora, REDESIGNO a audiência para o dia 

19/03/2020, às 16h30min. Saem os presentes intimados. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148684 Nr: 4311-15.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON SANTOS FIGUEREDO, RODRIGO 

CASTRO CRISTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

16/04/2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149223 Nr: 4691-38.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA, ADRIANO 

FELIX DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos das defesas são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

23/04/2020, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129970 Nr: 2475-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Vistos,

Considerando o Ofício n. 22/2020-CGJ- CIA n. 0007061-31.2020.8.11.0000 

que determina a priorização dos processos que envolvem crimes de 

violência doméstica contra mulher, ANTECIPO a audiência para o dia 

12/03/2020, às 17h00min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133429 Nr: 4725-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Vistos,

Considerando o Ofício n. 22/2020-CGJ- CIA n. 0007061-31.2020.8.11.0000 

que determina a priorização dos processos que envolvem crimes de 

violência doméstica contra mulher, ANTECIPO a audiência para o dia 

12/03/2020, às 14h30min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-16.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DILMO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA OAB - MT26800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-16.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:DILMO OLIVEIRA 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONNY WILLY BATISTA 

FARIA POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000337-16.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DILMO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA OAB - MT26800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000337-16.2020.8.11.0025 

Requerente: Dilmo Oliveira de Lima Requerido: Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A V I S T O S, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais, em que apesar de constar na denominação que haveria 

pedido de tutela antecipada, deixou o requerente de apresentar os 

fundamentos e o pedido propriamente dito, ou seja, não esclareceu em 

que consistia o pleito antecipatório de mérito, razão porque determino a 

intimação do reclamante para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, a fim 

expor quais o fundamentos e o pedido da tutela de urgência requestada. 

Feita a emenda, tornem-me concluso com urgência para análise do pleito. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010030-17.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BURIOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, acerca do inteiro 

teor da r.sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010228-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Executado, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, impugnar a penhora no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ANTONIO ALBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da credora/ofendida, por intermédio dos advogados 

constituídos, para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância 

e, consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo, 

bem como do inteiro teor da sentença profeida nos autos (id. 29719432).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001056-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE BERTUSSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001056-66.2018.8.11.0025 AUTOR(A): CLAUDIO JOSE BERTUSSE REU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO GROSSO PREVIDENCIA – 

MTPREV VISTOS. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido 

em face da Fazenda Pública Municipal, no bojo da é fácil perceber que os 

cálculos de liquidação de Id. 26190321 são divergentes do regramento 

legal que estabelece a correção dos débitos da Fazenda Pública. É 

sempre preciso recordar que débitos da Fazenda Pública são atualizados 

por lei especial e não devem ser remunerados como se créditos 

particulares fossem, ou seja, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/97, débitos da Fazenda Pública que não possuam caráter 

tributário ou previdenciário, devem ser corrigidos por juros de mora 

aferíveis pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e 

correção monetária pelo IPCA-E e nada disso foi observado na hipótese. 

Sendo assim, refaça a exequente os cálculos de liquidação, aplicando os 

índices legais de correção da dívida pública, no prazo de 15 dias e, 

empós, intime-se a Fazenda Pública, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Não havendo 

manifestação no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Na hipótese de ser apresentada impugnação, intime-se a 

parte exequente para se manifestar. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001056-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE BERTUSSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001056-66.2018.8.11.0025 AUTOR(A): CLAUDIO JOSE BERTUSSE REU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO GROSSO PREVIDENCIA – 

MTPREV VISTOS. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido 

em face da Fazenda Pública Municipal, no bojo da é fácil perceber que os 

cálculos de liquidação de Id. 26190321 são divergentes do regramento 

legal que estabelece a correção dos débitos da Fazenda Pública. É 

sempre preciso recordar que débitos da Fazenda Pública são atualizados 

por lei especial e não devem ser remunerados como se créditos 

particulares fossem, ou seja, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/97, débitos da Fazenda Pública que não possuam caráter 

tributário ou previdenciário, devem ser corrigidos por juros de mora 

aferíveis pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e 

correção monetária pelo IPCA-E e nada disso foi observado na hipótese. 

Sendo assim, refaça a exequente os cálculos de liquidação, aplicando os 

índices legais de correção da dívida pública, no prazo de 15 dias e, 

empós, intime-se a Fazenda Pública, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Não havendo 

manifestação no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Na hipótese de ser apresentada impugnação, intime-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 603 de 948



parte exequente para se manifestar. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA SATURNINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio da advogada constituída, para se 

manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de sua inércia ser interpretada como concordância e, consequentemente, 

ser promovida a extinção do presente processo, bem como do inteiro teor 

da sentença proferida nos autos (id. 29719433).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-85.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio dos advogados constituídos, 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo, bem 

como do inteiro teor da sentença proferida nos autos (id. 29719434).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte credora/ofendida, por intermédio do advogado 

constituído, para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 

05 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo, bem 

como do inteiro teor da sentença proferida nos autos (id. 29719435).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR SOUZA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000785-23.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: BRENO BADOTTI SAMPAIO 

EXECUTADO: ALDENIR SOUZA COSTA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial manejado por Breno 

Badotti Sampaio em face de Aldenir Souza Costa no qual deixou o credor 

de promover os atos e diligências que lhe competiam quando devidamente 

intimado para tanto, configurando, deste modo, o abandono da causa por 

mais de 30 (trinta) dias. Relatados, DECIDO. É cediço que no procedimento 

sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular do direito 

perseguido nos autos estar permanentemente atento no sentido de 

atender ao desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e eficaz 

da tutela jurisdicional. Na hipótese versanda, deixou o exequente dar 

impulso ao processo, o que implica dizer que sua omissão, neste caso, é 

tratada como desinteresse que é sancionado pelo juízo com a extinção do 

feito. Diante do exposto, havendo abandono da causa por negligência da 

parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 3 de março de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I 

S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODARIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000012-46.2017.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ODARIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA GONCALVES 

EXECUTADO: MARCELO CARVALHO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 

9.099/95. Cuida-se de ação de cobrança, intentada com a finalidade de 

materializar os créditos exarados nos autos, e que, malgrado o longo 

tempo de tramitação, não encontrou seu desiderato, diante da 

incapacidade do autor/exequente de indicar bens passiveis de constrição, 

a fim de ultimar o processo expropriatório. Diante desse quadro fático, 

incide, ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo 

diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O art. 53 , § 4º da lei dos juizados especiais dispõe que a ação de 

execução de título extrajudicial será imediatamente extinta quando "não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis". Ii. Não obstante, 

tratando-se o processo de execução de sentença, aplica-se ao caso as 

mesmas disposições do art. 53 , § 4º , da lei 9.099 /95, segundo o que 

estabelece o enunciado nº 75 do fonaje: a hipótese do § 4º, do art. 53, da 

lei 9.099/95, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 
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executado no c artório distribuidor. Iii. Ademais, a última parte do § 4º do 

referido artigo dispõe que os documentos que instruem a ação devem ser 

devolvidos ao autor, a fim de que este possa oportunamente acionar o 

executado, desde que possua os meios necessários à localização do 

devedor. Iv. Há que se ressaltar, ainda, que os juizados especiais 

norteiam-se pelos critérios de economia e celeridade processual e, aliado 

a esse propósito, ao credor incumbe promover o regular andamento da 

execução (tj/df, 20060110092516acj, relator robson barbosa de azevedo, 

segunda turma recursal dos juizados especiais cíveis e criminais). No 

intuito de dar efetividade às ações de execução, foi editado o Enunciado 

76 do FONAJE, o qual dispõe: “No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade”. 

Destarte, ante ao reconhecimento expressado pela própria credora, sobre 

o desconhecimento do endereço e de patrimônio da executada, EXTINGO 

A EXECUÇÃO, sem apreciação de mérito, nos termos da legislação de 

regência. Sem custas nem honorários. Juína-MT, 3 de março de 2020. 

Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 3 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-84.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001544-84.2019.8.11.0025 

Exequente: Ministério Público Estadual e Francinete Costa Bezerra de Brito 

Executado: Estado de Mato Grosso e Município de Juína VISTOS, Cuida-se 

de cumprimento de sentença cominatória de obrigação de fazer, que 

impôs aos entes federados arrolados no polo passivo da demanda, o 

dever de assegurar a prestação integral dos serviços de saúde 

necessitados pela exequente (ressonância magnética de coluna cervical e 

de coluna lombo sacra), obrigação essa solenemente ignorada pelos ente 

estatais, como sói acontecer em quase a totalidade das ações de saúde. 

Caracterizada a inércia estatal e o desrespeito com a ordem judicial, é de 

fato cabível a execução da tutela específica da obrigação, com os meios 

adequados ao alcance da finalidade decisória, mas isso não se sobrepõe 

à necessidade de que sejam observadas as regras orçamentárias para 

empenho de verbas públicas, como, por exemplo, a demonstração da 

vantajosidade/menor preço na contratação direta a ser realizada. Em 

verdade há que se demonstrar qual é o preço médio praticado dentro do 

sistema público de saúde na contratação dessa espécie de serviço, ou 

seja, exames ressonância magnética de coluna cervical e de coluna lombo 

sacra, possuem que faixa de preços nas contratações públicas. 

Destaque-se, em nome da cooperação que hoje é um dos vetores do 

processo civil moderno, que a Vara Única de Saúde do Estado de Mato 

Grosso, em brilhante esforço, concentrou inúmeras informações sobre 

preços públicos e custos de procedimentos e medicamentos no SUS/MT e 

é isso que precisa ser demonstrado pelo autor. Cabe, ainda, salientar, que 

a CONITEC, além de concentrar os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do 

SUS nacional, divulga a média de preços por região dos procedimentos, 

dos medicamentos, dos custos da saúde pública estatal e, ainda, no Portal 

Transparência, com algum esforço e atenção, localizam-se dados sobre 

as compras e licitações públicas, inclusive no âmbito da saúde estadual, e 

é, precisamente isso, que determino que seja carreado aos autos, para 

que se possa mensurar o preço módico e razoável dos exames que a 

substituída necessita. Destarte, defiro ao autor o prazo de 15 dias para 

que indique preço e local de referência, dentro do SUS/MT, para a 

constrição da verba pública e a execução do serviço de saúde deferido 

no comando exequendo. Sem prejuízo, recebo o pedido de execução 

como cumprimento de sentença cominatória de obrigação de fazer e 

determino que intimem-se os entes demandados, para que deêm 

cumprimento no prazo improrrogável 10 dias, à sentença que cominou a 

obrigação de fornecerem os exames de ressonância magnética de coluna 

cervical e de coluna lombo sacra, sob pena bloqueio de numerário das 

constas públicas, sem prejuízo das sanções civis e penais e das 

providências para suas apurações, previstas nos artigos 380 e 381, 

caput, da CNGC/MT. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas da partes, através de seu 

(s) advogado (s), acerca do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RONDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU QUADRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da redesignada de conciliação designada para o dia 

24/04/2020 às 13:30. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BORGES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, através de seu 

(a) advogado (a), acerca do inteiro teor da r. decisão, vinculada disponível 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001268-53.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1001268-53.2019.8.11.0025 Requerente: Sandra Gonçalves dos Santos 

Requerido: Município de Juína/MT VISTOS, Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável também às ações sujeitas à 

norma especial definida na Lei n. 12.153/2009, que criou e conferiu 

competência ex ratione materiae aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido 

alternativo de natureza condenatória/substitutiva, por meio da qual 

pretende a demandante ver a municipalidade compelida a corrigir os 
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apontamentos e realizar os preenchimentos da documentação 

previdenciária patronal corretamente, uma vez que omissões e equívocos 

estatais teriam causado-lhe efetivos prejuízos, posto que deixou de 

receber os abonos salariais relativos à contribuição social/assistencial 

identificada como PASEP, relativamente aos anos de 2017/2018, 

totalizando o valor de R$ 1.891,00. Em sua contestação, afirmou a 

Municipalidade que os atrasos/impedimentos do pagamento do PASEP 

devem-se, ‘muito provavelmente’, ao fato de a servidora possuir dois 

registros distintos no Ministério do Trabalho e Emprego, sendo o PASEP 

registrado sob n. 1.903.698.812-0 e o PIS no numeral 207.11459.50.03, o 

que teria, sempre no âmbito da suposição, dificultado o recebimento do 

abono salarial, negando qualquer responsabilidade pelo atraso na 

quitação. Diretamente ao ponto, verifica-se que dois teriam sido os fatores 

causadores dos danos aqui enfocados: (a) o protocolo das informações 

da RAIS dos anos-bases 2016 e 2017, teria sido feito de forma 

extemporânea (em 30 e 31/08/2018, respectivamente), impedindo a 

verificação pela instituição pagadora dos beneficiários; (b) a existência de 

dois registros de vinculação a programas sociais de amparo ao 

trabalhador (um PIS e um PASEP) o que teria causado possível confusão 

no pagamento do benefício. A solução da quaestio é de evidente 

simplicidade: o requisito básico ao recebimento do abono salarial 

decorrente dos programas assistenciais, é a existência de vínculo de 

emprego formalmente registrado e a inclusão do trabalhador na Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), e a responsabilidade pelo 

fornecimento dessas declarações, é do empregador. Dito isso, constatado 

que a entrega da RAIS ano-base 2016, foi feita somente em 17 de março 

de 2018, é fácil perceber que o motivo do não-pagamento foi, exatamente, 

essa inercia, essa demora, esse atraso estatal, e isso é tão clarividente, 

que a autora afirmou e o réu confirmou que o PASEP de 2018 foi pago 

corretamente, a tempo e modo, o que mais reforça a ideia de que não se 

tratava de problema cadastral da servidora e sim de omissão estatal no 

fornecimento atempadamente das informações que lhe cabia prestar. Ante 

a tal conclusão, outra não pode ser a ilação judicial senão a de 

reconhecer que a responsabilidade pelo atraso no pagamento do benefício 

social é toda da municipalidade. Em face do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e o faço com resolução 

de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para condenar o Município ao 

pagamento/ressarcimento dos abonos salariais (PASEP) dos anos-bases 

de 2016 (R$ 937,00) e 2017 (954,00), cominando, ainda, a obrigação de 

corrigir e enviar, a tempo e modo, as informações da RAIS constando os 

dados corretos da autora, sua numeração no CNIS e todos os demais 

dados necessários ao recebimento do benefício devido. Correção 

monetária e juros de mora, nos termos da lei de regência dos débitos 

desta natureza. Por se tratar de ação sujeita ao rito sumaríssimo, sem 

custas, nem honorários sucumbenciais, ao menos nesta fase 

procedimental. Publicado no PJe. Juína (MT), 10 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000612-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTENOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000612-04.2016.8.11.0025 

Exequente: Fernando Antenor Executado: Domingos Augusto Vanzella 

VISTOS. Manifesta-se a exequente requerendo a realização de nova 

tentativa de penhora eletrônica de ativos financeiros e de veículos 

registrados em nome do executado e de sua esposa. A tentativa de 

bloqueio de ativos financeiros objetiva a satisfação do crédito discutido na 

lide, devendo ser realizada quantas vezes necessárias para que o credor 

alcance seu fim, lembrando que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem 

de preferência legal. A par disso, o STJ firmou entendimento[1] sobre a 

possibilidade de reiteração da ordem de penhora via sistema BACENJUD, 

desde que observado o princípio da razoabilidade. Portanto, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes ao 

executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se por 

meio do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza. Se 

exitosa a tentativa de constrição, intime-se o devedor. Caso contrário, 

intime-se a exequente para que requeira o que de direito, no prazo de 5 

dias. Por fim, indefiro o pedido de penhora em nome da cônjuge do 

devedor (Jandira Noato Vanzella), porque não figura no polo passivo da 

lide. Certifique-se o decurso de prazo para o devedor manifestar sobre a 

penhora de ID. 27459451. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] REsp 1323032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010190-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte credora/ofendida para se manifestar quanto a 

satisfação do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de sua inércia ser 

interpretada como concordância e, consequentemente, ser promovida a 

extinção do presente processo, bem como para ciência do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos (id. 30096776).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APOLINARIO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte credora/ofendida, por intermédio dos advogados 

constituídos para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância 

e, consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo, 

bem como para ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos (id. 

30065511).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000725-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JHONE ROSA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do credor/ofendido, por intermédio do advogado constituído para 

se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo, bem 

como para ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos (id. 

30065504).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119828 Nr: 1305-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO do Estado de 

Mato Grosso, na pessoa de seu representante legal, para aportar ao feito 

toda documentação de que disponha para esclarecimento da causa (art. 

9º da Lei n.º 12.153/09), até a data da Audiência de Instrução designada 

para 22/04/2020 às 15h30min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 20994 Nr: 1180-65.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Messias Saber de Molon, Sueli de Souza 

Lobato Molon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Rico Antoniassi, Espolio Azuilia Cecilia 

Rico, Edson Louiz Antoniassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pleito do terceiro adquirente, quanto à litigância de má-fé.Ex 

positis, CONDENO os exequentes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor do proveito econômico 

do imóvel objeto da litis, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por 

consectário, INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito em 15 

( q u i n z e )  d i a s ,  s o b  p e n a  d e  a r q u i v a m e n t o  d o s 

autos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 272813 Nr: 3291-31.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCdPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA FELIPPE RUSSI 

MORENO - OAB:247324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Embargos à Execução Fiscal Municipal”, proposta 

por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, em face do 

Município de Mirassol D’Oeste, devidamente qualificados nos autos.

Em decisão de fl.40, foi determinada à parte autora que recolhesse as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

À fl.43 a embargante fora intimada para dar fiel cumprimento à decisão 

das folhas encimadas, deixando transcorrer o prazo.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária. Fundamento e Decido.

Sem delongas, verifica-se que mesmo devidamente intimada, a 

embargante não recolheu as custas processuais, não atendendo a 

determinação deste juízo.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I do 

CPC.

CONDENO a embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

 No mais, TRANSLADE-SE cópia da presente aos autos principais.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232557 Nr: 3332-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Aparecido Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado via DJE para 

manifestar nos autos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247100 Nr: 1673-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Correa - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001146-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SENIVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001146-19.2018.8.11.0011 

REQUERENTE: SENIVAL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Antes de deliberar quanto ao 

recurso apresentado, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora diga 

se foi implantado o benefício previdenciário concedido em sentença. Se 

não tiver sido implantado, oficie-se à agência própria do INSS para 

cumprimento da ordem e implantação do benefício. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001264-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA MARZOCHI PAULINO (EXECUTADO)

 

Código: 1001264-58.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 
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levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001445-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Código: 1001445-59.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002522-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MOREIRA (EXECUTADO)

 

Código: 1002522-06.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000885-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE ALMEIDA FARIA (EXECUTADO)

 

Código: 1000885-20.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002936-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALVES QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Código: 1002936-04.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001557-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HISSASHI PLINIO MATSUSHITA (EXECUTADO)

 

Código: 1001557-28.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do 

exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitada em julgada 

a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001473-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DORNELAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1001473-61.2018.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

Francisco Dornelas da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser 

segurado da Previdência Social, contudo, teria sido acometido por 

patologias que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de 

antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a citação do 

demandado. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia 

médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito 

quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, o autor apresentou réplica. 

Laudo pericial juntado no id n.º 22311134. Devidamente intimado, a parte 

autora manifestou quanto ao laudo pericial requerendo seja declarada a 

incapacidade total e permanente. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, em sede de 

contestação, arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, 
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vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o benefício do 

requerente foi cessado administrativamente em 12/07/2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 25/09/2018, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que 

a insurgência da parte requerente em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 22311134, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que o requerente pleiteia 

o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portador de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

especial do requerente, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Além do 

mais, estava recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez, o qual 

foi cessado. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial 

apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa do autor é 

PARCIAL E PERMANENTE (id n.º 22311134). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, nos 

termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá ser executado após o 

trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002025-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002025-89.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARCIO SILVA FERREIRA Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face de Marcio Silva 

Ferreira, ambos qualificados nos autos, narrando, em síntese, que é 

credor do requerido das parcelas vencidas e não pagas que perfaz o total 

de R$ 14.900,60 (quatorze mil, novecentos reais e sessenta centavos), 

acrescidos dos encargos contratuais e legais, referente ao contrato de 

cédula de crédito bancário de n.º 2944353227, cujo objeto é o veículo 

descrito na peça inaugural. Noticiou, outrossim, que o crédito do requerido 

é garantido por alienação fiduciária, e que, restando comprovada a mora é 

imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do 

pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, liminarmente. Liminar 

deferida em id 21199638. Devidamente citado, o requerido quedou-se 

inerte. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inexistindo preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, 

os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas, passo a analisar a questão de 

fundo da demanda. Da análise do acervo de informações encartadas nos 

autos, verifica-se que o requerido, devidamente citado, não contestou o 

feito, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo para a consecução de tal 

mister. Nesses casos, considera-se que a revelia opera seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor quando da peça inicial, nos termos do art. 344 do Instrumento 

de Processual Civil. De outro viés, o fato constitutivo do direito do autor e o 

não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados, mediante 

a apresentação do contrato firmado entre as partes, corroborando os 

efeitos da revelia, conforme constou na decisão que deferiu a liminar, 

impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inaugural, com fundamento 

no art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da 

instituição requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, 

na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. 

Observe-se que, a lei 10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto 

anteriormente no § 5º do art. 3º do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de 

modo que, tão logo ocorra o inadimplemento do financiado, é permitida a 

venda do bem a terceiros, devendo o proprietário fiduciário restituir ao 

devedor, pagas todas suas despesas, o saldo apurado, se houver. 

Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o autor 

autorizado a transferir para terceiros que indicar ou para si próprio à 

propriedade do bem apreendido. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de 
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Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002025-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002025-89.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARCIO SILVA FERREIRA Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face de Marcio Silva 

Ferreira, ambos qualificados nos autos, narrando, em síntese, que é 

credor do requerido das parcelas vencidas e não pagas que perfaz o total 

de R$ 14.900,60 (quatorze mil, novecentos reais e sessenta centavos), 

acrescidos dos encargos contratuais e legais, referente ao contrato de 

cédula de crédito bancário de n.º 2944353227, cujo objeto é o veículo 

descrito na peça inaugural. Noticiou, outrossim, que o crédito do requerido 

é garantido por alienação fiduciária, e que, restando comprovada a mora é 

imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do 

pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, liminarmente. Liminar 

deferida em id 21199638. Devidamente citado, o requerido quedou-se 

inerte. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inexistindo preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, 

os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas, passo a analisar a questão de 

fundo da demanda. Da análise do acervo de informações encartadas nos 

autos, verifica-se que o requerido, devidamente citado, não contestou o 

feito, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo para a consecução de tal 

mister. Nesses casos, considera-se que a revelia opera seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor quando da peça inicial, nos termos do art. 344 do Instrumento 

de Processual Civil. De outro viés, o fato constitutivo do direito do autor e o 

não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados, mediante 

a apresentação do contrato firmado entre as partes, corroborando os 

efeitos da revelia, conforme constou na decisão que deferiu a liminar, 

impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inaugural, com fundamento 

no art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da 

instituição requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, 

na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. 

Observe-se que, a lei 10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto 

anteriormente no § 5º do art. 3º do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de 

modo que, tão logo ocorra o inadimplemento do financiado, é permitida a 

venda do bem a terceiros, devendo o proprietário fiduciário restituir ao 

devedor, pagas todas suas despesas, o saldo apurado, se houver. 

Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o autor 

autorizado a transferir para terceiros que indicar ou para si próprio à 

propriedade do bem apreendido. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001719-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BATISTA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001719-23.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ANDERSON BATISTA DA COSTA Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, manejado pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA, em face de ANDERSON BATISTA DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório contido em id 

27006811, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Recolham-se eventuais mandados de busca e apreensão. P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001719-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BATISTA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001719-23.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ANDERSON BATISTA DA COSTA Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, manejado pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA, em face de ANDERSON BATISTA DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório contido em id 

27006811, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Recolham-se eventuais mandados de busca e apreensão. P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003964-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GUEDES SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SEVERINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca do documento colacionado 

no documento nos autos, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000762-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HANDERSON SIMOES DA SILVA OAB - RO3279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. Q. (REU)

W. A. A. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor da audiência designada, conforme R. Decisão de id. 

28871525, bem como para apresentar os documentos determinados, no 

prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 10 de março de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 265956 Nr: 4480-78.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT, Fundação 

Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotoer de Justiça-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Procurador do Município de Mirassol D´Oeste - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Código n.º: 265956 – Data e hora: segunda-feira, 09 de março de 2020, 

15h10min (MT).

PRESENTES:

Juiz de Direito: Marcos André da Silva

Promotor de Justiça: Saulo Pires de Andrade Martins

Procurador do Município: Gilson Carlos Ferreira

 Advogado: Emerson Rodrigues da Silva

Requerido: Município de Mirassol D’Oeste/MT

Requerido: Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

Diretora da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve: Karen 

Tatyani Pereira Tertiliano

Secretário da Saúde: Maxsuel Monàski

 Testemunhas/autor: Adriana Cristina dos Santos; Glaucione Caetano 

Valente; Carla Andréia dos Reis; Tatiane Vieira Monteiro; Devair Cescon e 

Maria Izabel Monteiro.

Testemunhas/requerido Município de Mirassol D’Oeste: Marcela Cristina 

Colombo Martins; Karem Tatyani Pereira Tertiliano.

 Testemunha/requerido Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve: Andréia Dobelim da Silva.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima 

mencionadas.

 Dada a palavra às partes foi acordado que os réus comprometem-se a 

apresentar no prazo de 15 (quinze) dias proposta de como e quando 

cumprirão os itens da petição inicial e os termos da liminar deferida.

 DELIBERAÇÃO

1. Homologo o acordo firmado e mantenho os autos em secretaria até a 

manifestação das partes.

 2. Após apresentação da proposta do município, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público.

3. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Emerson Rodrigues da Silva

Advogado

Gilson Carlos Ferreira

Procurador do Município

Maxsuel Monàski

Secretário da Saúde

Karen Tatyani Pereira Tertiliano

Diretora da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239154 Nr: 2322-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilaine Marques Queiroz, Josias Ferreira de Carvalho 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Renovadora de 

Pneus Centro Oeste Ltda, Maria Ferreira, Anaildo Manoel Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar os advogados das partes de que foi designado para o dia 

25/05/2020 as 13:00 horas para a realização da audiência designada, 

conforme determinado na R. Decisão de fls. 174, cujo teor 

transcrevo:"Código: 239154. Considerando que o presente feito se 

encontra apensado aos autos de cód. 8093, o qual aguardava em 

gabinete a realização de pesquisas via BacenJud, verifica-se que restou 

inviável a intimação das partes e testemunhas acerca da audiência 

designada nos autos. Ante isso, redesigno a referida audiência para o dia 

25/05/2020, às 13h00min, horário oficial do estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes mediante advogado, via DJe. Expeça-se mandado de 

intimação pessoal às testemunhas arroladas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 239154 Nr: 2322-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilaine Marques Queiroz, Josias Ferreira de Carvalho 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Renovadora de 

Pneus Centro Oeste Ltda, Maria Ferreira, Anaildo Manoel Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Código: 239154

Considerando que o presente feito se encontra apensado aos autos de 

cód. 8093, o qual aguardava em gabinete a realização de pesquisas via 

BacenJud, verifica-se que restou inviável a intimação das partes e 

testemunhas acerca da audiência designada nos autos.

 Ante isso, redesigno a referida audiência para o dia 25/05/2020, às 

13h00min, horário oficial do estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes mediante advogado, via DJe.

 Expeça-se mandado de intimação pessoal às testemunhas arroladas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 26-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Marli Andromede 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, igor christian adriano salgueiro - OAB:24525/0, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789, Valdinei Salgueiro - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Código n.º: 255982 – Data e hora: segunda-feira, 09 de março de 2020, 
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13h00min (MT).

PRESENTES:

Juiz de Direito: Marcos André da Silva

Promotor de Justiça: Saulo Pires de Andrade Martins

Advogado: Valdinei Rodrigues Salgueiro

Advogado: Anatoly Hodniuk Júnior

Requerido: Elias Leal Mendes Filho

Requerida: Marli Andromede Ferreira

Testemunha/autor: Nilomar Marques da Cunha

Testemunha/requerido: Eva Alves do Nascimento

Testemunha/requerido: Célia Regina de Matos Prado

Testemunha/requerido: Rosana de Cassia Botelho de Carvalho

Testemunha/requerido: Jeane de Souza Cintra

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima 

mencionadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das testemunhas 

presentes.

 Ausente as testemunha Izabel Cristina Teodoro do Prado Melo e Wilson 

José de Matos.

DELIBERAÇÃO

1. Encaminhem-se os autos ao MP para apresentações de memorias.

2. Posteriormente abra-se vista aos réus, com a mesma finalidade.

3. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Valdinei Rodrigues Salgueiro

 Advogado

Anatoly Hodniuk Júnior

Advogado

Elias Leal Mendes Filho

Requerido

Marli Andromede Ferreira

Requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 228630 Nr: 1110-96.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Luiz Ortiz Lazaro, Marlúcia Colman Morais 

Lazaro, Roberto Morais Lázaro, Luiz Carlos Morais Lázaro, Rosimeire 

Lazaro Silva, Ana Claudia Lazaro Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917, Laédio Faeda - OAB:OAB/MT 3589-B, Patricia Aline 

Ramos - OAB:OABMT/7203, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Código n.º: 228630 – Data e hora: segunda-feira, 09 de março de 2020, 

14h00min (MT).

PRESENTES:

Juiz de Direito: Marcos André da Silva

Defensor Público: Carlos Wagner Gobati de Matos

Advogado: Evandro Pereira Leal

 Requerente: Espólio de Luiz Ortiz Lazaro representado por Marlúcia 

Colman Morais Lazaro

Requerido: Cooperativa de Crédito Sicredi representado pelo preposto 

Fabiano Aparecido de Campos

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima 

mencionadas.

 Dado a palavra a Defensoria Pública, disse não ter testemunha e nem 

informantes a ser ouvidos. Foi acordado entre as partes, a apresentação 

do extrato pelo banco da conta do falecido autor, CPF 325.512.901-04, RG 

362217 SSPP do período entre 10 de setembro de 2011 a 10 de setembro 

de 2013, no prazo de 30 (trinta) dias.

DELIBERAÇÃO

1. Apresentado os extratos, encaminhem-se os autos á Defensoria para a 

apresentação de memoriais e posteriormente abra-se vista ao réu com a 

mesma finalidade.

2. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Carlos Wagner Gobati de Matos

Defensor Público

Evandro Pereira Leal

Advogado

Fabiano Aparecido de Campos

Preposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8093 Nr: 1358-82.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renovadora de Pneus Centro Oeste LTDA, 

Anaildo Manoel Filho, Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT, 

Douglas Alves da Cruz - OAB:5059, Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Código: 8093

Considerando o extrato de buscas acostado às folhas retro, intime-se a 

parte executada para que se manifeste em 05 (cinco) dias, conforme 

preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

De outro vértice, deverá o exequente ser intimado para se manifestar em 

relação ao prosseguimento do feito, em especial em relação aos bens já 

penhorado nos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8093 Nr: 1358-82.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renovadora de Pneus Centro Oeste LTDA, 

Anaildo Manoel Filho, Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT, 

Douglas Alves da Cruz - OAB:5059, Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado da parte executada para que se manifeste em 05 

(cinco) dias, conforme preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo 

Civil, bem como do R. Despacho cujo teor transcrevo:" Código: 8093. 

Considerando o extrato de buscas acostado às folhas retro, intime-se a 

parte executada para que se manifeste em 05 (cinco) dias, conforme 

preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. De outro vértice, 

deverá o exequente ser intimado para se manifestar em relação ao 

prosseguimento do feito, em especial em relação aos bens já penhorado 

nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de março de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz de 

Direito"

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CARMERINDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000266-90.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por MARLI 

CARMERINDA DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem 

como a indenização por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometida por patologias que a 

teriam incapacitado para o exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio-doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o restabelecimento do 

auxílio-doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, foi indeferida a liminar pleiteada, determinada a 

realização de perícia médica e a citação do demandado. Devidamente 

citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à 

prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Laudo pericial juntado no id n.º 24761003. Devidamente 

intimada, a parte autora manifestou-se parcialmente desfavorável quanto 

ao laudo pericial, pugnando pelo reconhecimento da incapacidade total. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Os 

autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE 

À DECISÃO. Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a 

prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 

assiste neste ponto, uma vez que o benefício de auxílio-doença foi 

cessado em 21/01/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 20/02/2019, 

ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 24761003, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. A 

requerente pleiteia o restabelecimento do beneficio de auxílio-doença e a 

sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e TEMPORÁRIA, 02 

(DOIS) ANOS (id n.º 24761003). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência parcial do pleito 

inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do 

benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do 

auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao 

benefício de auxílio doença e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigida monetariamente e acrescidas 

com juros. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data 

da realização do laudo pericial. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001132-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001132-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 
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ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu 

ser segurado da Previdência Social, contudo, teria sido acometido por 

patologias que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia nada se 

manifestou. Na sequência, laudo pericial acostado em ID n. 27312619. 

Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial. De outro turno, o requerido apresentou proposta de acordo, a qual 

foi recusada. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 27312619, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. O requerente pleiteia o 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portador de problemas de saúde que o impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Além do mais, 

nos autos sob o código 209441 foi reconhecido o direito do autor à 

aposentadoria por invalidez. De outro vértice, em análise aos autos e ao 

laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa do 

autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003444-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA DE BARROS PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1003444-47.2019.8.11.0011 Autor (a): IZAIRA DE BARROS PENHA Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Izaira de Barros Penha em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à pensão morte e aposentadoria por idade. Na inicial, a 

autora alegou que seu falecido cônjuge, senhor José Bispo dos Santos, 

era segurado especial da previdência social, na qualidade de lavrador. 

Registram os autos que eles teriam laborado em regime de economia 

familiar desde tenra idade. Relatou a requerente que, com o advento do 

óbito de seu esposo, buscou administrativamente a percepção do 

benefício de pensão por morte e aposentadoria por idade rural junto à 

autarquia ré, contudo seu pedido teria sido negado, sob o fundamento de 

“Falta de qualidade de dependente – Companheiro (a) e Falta de 

comprovação de atividade rural em número de meses idênticos à carência 

do benefício.” Citado, o demandado apresentou contestação, rechaçando 

genericamente as teses autorais. Após a apresentação de impugnação à 

contestação, foi realizada audiência de instrução e julgamento. Aberta a 

solenidade, foram inquiridas duas testemunhas. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A pensão por morte O artigo 74 da 

Lei 8.213/91 prevê o benefício previdenciário da pensão por morte: “Art. 

74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data” A mesma lei 

diz que é beneficiário do regime da previdência social na condição de 

dependente o cônjuge e que esta dependência é presumida (artigo 16). Da 

prova relativa à parte autora A requerente colacionou aos autos a cópia 

de certidão de óbito do seu ex-companheiro, demonstrando que se 

falecimento ocorreu em 08/10/2017. Apresentou documento obtido junto 

ao INSS, onde demonstra que o benefício perseguido não foi concedido 

sob o fundamento de suposta ausência de dependência do falecido. 

Juntou ainda cópia da declaração do INCRA, onde costa o falecido 

qualificado como “agricultor”, cartão de cadastro familiar e ficha de 

controle de associado do Sindicato dos trabalhadores rurais, onde consta 

qualificado como “lavrador”. Na audiência de instrução e julgamento, as 

testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que conhecem o casal há 

mais de 18 (dezoito) anos e eles sempre laboraram para o sustento 
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familiar, bem como as atividades eram exercidas no campo, sem auxílio de 

maquinários ou empregados, estritamente braçal. Disseram ainda que 

após o falecimento do companheiro da autora, esta vem passando por 

necessidades, vez que o labor exercido por ele era imprescindível para a 

economia familiar. Não houve constituição de nova família após o evento 

morte. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em 

processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) Não 

obstante, revelam haver prova robusta de que a autora manteve, até a 

morte do Senhor José, união estável com ele, sendo inafastável o 

reconhecimento da união para efeitos de concessão da pensão por morte. 

Ressalte-se que a legislação estabelece a equiparação, para todos os 

efeitos patrimoniais, entre a união estável e o casamento. Sendo assim, 

aquele que convivia maritalmente com instituidor da pensão por morte na 

época do seu falecimento, faz jus ao benefício independentemente de 

comprovação de dependência econômica, que é exigida apenas quando 

se tem separação de corpos. A aposentadoria por idade rural A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

nos autos cópia do espelho da unidade familiar, onde consta o falecido 

como beneficiário e a autora qualificada como companheira, notas de 

trânsito animal, recibos e notas fiscais de produtos campestres, cartão de 

cadastro familiar indicando o endereço rural e tendo como membros a 

requerente e o falecido, ficha de controle de associado do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais indicando o falecido com estado civil de “amasiado”. 

Na audiência de instrução e julgamento, conforme relatado no tópico 

anterior, foram taxativas ao afirmar que conhece a autora há mais de 18 

(dezoito) anos, tendo ela sempre desempenhado atividades campestres 

para a subsistência familiar. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) O regime de economia familiar Considerando 

a prova documental, corroborada por prova testemunhal segura, ficou 

demonstrado o exercício da atividade rural pelo período de carência 

exigido, vez que a autora exerce labor rural desde tenra idade. Assim 

sendo, o regime de economia familiar, para efeitos de reconhecimento da 

qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e 

mútua dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar, sendo o caso da autora, uma vez 

que exercia labor junto ao seu falecido companheiro. A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que ela permaneceu e ainda permanece trabalhando no campo, 

como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, 

restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para: a) 

reconhecer, “incidenter tantum”, a união estável entre a autora e o senhor 

José Bispo dos Santos; b) reconhecer o direito da autora à pensão por 

morte e, em consequência, condenar o réu ao pagamento do benefício no 

valor de um salário-mínimo atualizado, mais 13 º salário; c) reconhecer o 

direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em consequência, para 

condenar o réu ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, 

também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo. d) condenar a 

ré ao pagamento ao autor de todas as parcelas atrasadas desde a data 

do requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros; Determino que o benefício seja implantando em até 

30 (trinta) dias ante o seu caráter alimentar, ressaltando que eventual 

recurso de apelação não tem, pelo só fato da interposição, efeito de 

suspender o pagamento do benefício. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10%(dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do STJ. Condeno a 

parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 
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“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000057-24.2019.8.11.00.11 Aqui se tem ação proposta por 

AILTON JESUS DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial ao 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez. O 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na qualidade de 

“empregado”, contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. O autor afirmou 

que, embora a decisão administrativa proferida pelo demandado, a 

patologia ainda persistiria, razão pela qual requereu o reestabelecimento 

da aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a 

tutela de urgência, determinou a citação da parte ré e designou perícia 

médica. Citado, o requerido nada disse. Na sequência, juntou laudo pericial 

em ID n. 24504147. Instado, o autor manifestou concordância ao laudo e 

em contrapartida, o requerido nada manifestou. Os autos vieram 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Inicialmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24504147 para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o 

necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos. 

Verifica-se que o requerente pleiteia o restabelecimento da aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2002, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

24504147), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, e, caso este tenha sido 

negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que o laudo 

judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco inicial na 

ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, 

constata-se que a pretensão do requerente em perceber mencionado 

benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte 

autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001690-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001690-07.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por NILVA 

ROSA DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício de 

auxílio doença e/ou conversão de aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por CID 10-F32.2 - Episódio depressivo 

grave sem sintomas psicóticos, CID 10-M19 - Outras artroses, CID10-M75 

- Lesões do ombro e CID 10-M25.4 - Derrame articular, que a teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter 

formulado requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria 

indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão de auxílio doença e/ou a 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, a autora apresentou impugnação à contestação. Laudo 

pericial acostado no id n.º 22301989. Devidamente intimada, a parte autora 

manifestou-se desfavorável quanto ao laudo pericial. De outro turno, o 
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requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a prejudicial de 

mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de concessão do benefício de auxílio-doença em 07/10/2015 e o 

ajuizamento da ação se deu em 01/11/2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 22301989, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. A requerente pleiteia a concessão de 

auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça inicial que a autora 

era segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, mostra-se configurada. De outro vértice, em análise aos 

autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade 

laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 22301989). Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, e, caso este tenha sido 

negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que o laudo 

judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco inicial na 

ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, 

constata-se que a pretensão da requerente em perceber mencionado 

benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte 

autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas 

desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Determino 

à parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-69.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCIA SPERANDIO ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000582-69.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:APARECIDA 

LUCIA SPERANDIO ELIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIELY DEZEQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão constante do id. 25883833, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a data de 29/01/2020 às 17:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Agosto de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003713-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 25621896, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 28/01/2020, Hora: 15:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SERENINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROCHA MOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-54.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROBERTO 

SERENINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA SILVA 

FERRARI POLO PASSIVO: ANTONIO ROCHA MOURA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 20/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-39.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ESTER VIEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

20/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-24.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REU)

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000585-24.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:VILSON 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DA 

TRINDADE XAVIER POLO PASSIVO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 20/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003695-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003695-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA 

LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004098-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado A despeito de o advogado da autora ter comparecido ao 

ato, conforme redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a presença é 

pessoal, não isentando o feito da extinção o fato de o procurador do autor 

ter comparecido à solenidade. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIELY DEZEQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão constante do id. 25883833, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a data de 29/01/2020 às 17:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIELY DEZEQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487,III, b, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Agosto de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 
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que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487,III, b, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Ante a desistência ao prazo 

recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487,III, b, doCPC. Sem custas. P.R.I.C. Certificando-se o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-10.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000573-10.2020.8.11.0011. TESTEMUNHA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, DETERMINO a 

intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) 

Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em 

obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000444-05.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MILAN DOS SANTOS COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30109369, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 26/05/2020, Hora: 14:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30111937, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 12/05/2020, Hora: 14:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000586-09.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FATIMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 09/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000587-91.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:NATALIA DE 

SOUZA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 
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Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000588-76.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOAO VICENTE 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

09/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RABELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000589-61.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

RABELLO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-46.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UDERLEI BARBOSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000590-46.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:UDERLEI 

BARBOSA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELZINHO JOSE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000591-31.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:TELZINHO JOSE 

CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 09/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000592-16.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:BRUNO DA 

SILVA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 09/06/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENOR GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000593-98.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CLAUDENOR 

GABRIEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/06/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SERENINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROCHA MOURA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de maio de 2020 às 

16h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 
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comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000594-83.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DOS ANJOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000595-68.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:BENEDITA DOS 

ANJOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DOS ANJOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de maio de 2020 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de maio de 2020 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000599-08.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000600-90.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000601-75.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000602-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000602-60.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-45.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000603-45.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000604-30.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-15.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000605-15.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000606-97.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA DONIZETE 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 26/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique chaves fadini - OAB:, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, 

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059

 Aqui se tem ação penal proposta pelo Ministério Público em face de JOÃO 

PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR E 

MARCIO CESAR DE ARAUJO SILVA, haja vista a suposta prática do crime 

tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

 Os acusados José Alves Ferreira Júnior e Marcio Cesar De Araújo Silva 

encontram-se respondendo a ação penal em liberdade.

 Às fls. 454/466, foi prolatada a sentença condenatória em desfavor dos 

denunciados.

 O denunciado João Paulo Miranda das Chagas foi condenado a pena de 

11 (onze) e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 259 

(duzentos e cinquenta e nove) dias de multa, em regime fechado.

 A defesa do denunciado apresentou recurso de apelação, às fls. 

514/519, o qual foi recebido, à fl. 524.

 O Ministério Público apresentou contrarrazões, Às fls. 252/533.

 Certidão de trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, à fl. 

534.

 Guia de execução penal provisória, à fl. 544.

 É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada 

pela Lei 13.964/2019, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 

emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal”. Assim, tendo em vista que a prisão preventiva de 

JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS foi reanalisada por este Juízo em 

15.10.2019, faz-se necessária nova análise.

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra “rebus sic 

stantibus”, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é 

medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é 

possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente 

fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem 

sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.
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 No caso em análise, observa-se que não fora acostado nos autos 

nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a 

manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a 

ordem pública e eventual aplicação da lei penal.

 Insta ressaltar que fatos como o ora em análise abalam a ordem pública 

local, haja vista a gravidade em concreto do crime praticado pelo 

denunciado João Paulo, o qual, juntamente com os demais denunciados, 

invadiram a residência da vítima, agredindo uma das vítimas com um tapa 

no rosto, bem como amarrando as mãos e pernas de outra vítima, além de 

subtraírem inúmeros bens da família, causando um prejuízo estimado de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais).

 É possível constatar que o denunciado se trata de pessoa contumaz na 

prática de crimes, já que possui maus antecedentes (ação penal de cód. 

249419 – Comarca de Mirassol d’Oeste/MT), bem como é reincidente (ação 

penal de cód. 232414, Comarca de Mirassol d’Oeste/MT).

 Ademais, o denunciado respondeu todo o processo preso e após o 

encerramento da instrução processual foi proferida sentença 

condenatória, impondo ao acusado a pena de 11 (onze) e 08 (oito) meses 

de reclusão, com pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias 

de multa, em regime fechado.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, MANTENHO a decisão incólume, pelos 

seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva.

 Certifique-se quanto à tempestividade do recurso interposto pelo acusado 

Marcio Cesar de Araújo Silva, às fls. 548/555. Em estando tempestivo, 

recebo-o, nos termos do artigo 597 do CPP, no efeito suspensivo e 

devolutivo.

Nesses termos, considerando que o ente ministerial já apresentou as 

contrarrazões, às fls. 556/563, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.

 Em não estando o referido recurso tempestivo, deixo de recebê-lo e 

determino o cumprimento das disposições da sentença em relação ao 

apelante Marcio Cesar.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 261174 Nr: 2295-67.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Marassi - 

OAB:27010/O

 Tendo em vista a tese de defesa alegada, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48839 Nr: 4218-78.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSRdT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Procurador(a) do Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT - OAB:13226-B, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Santa 

Rita do Trivelato – MT em desfavor de Hugo Garcia Sobrinho.

De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa 

de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, 

então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto de Renda da 

parte Executada.

Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes 

assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se esgotar todas 

as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas Informatizados 

(Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do crédito 

executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 75, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

Defiro a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.
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Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85550 Nr: 2301-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFRB, MFRB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de M. F. R. Braga - ME.De proêmio, verifica-se o 

empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da parte 

Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou pela 

requisição das Declarações de Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado 

pelo Exequente à fl. 27, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Por fim, defiro a pesquisa 

sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, 

no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94434 Nr: 2694-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSRdT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:13226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município 

de Santa Rita do Trivelato – MT em desfavor de Diego Fernando Leite da 

Silva.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para 

pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, 

quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto de 

Renda da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de 

Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos. Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

declarações de imposto de renda da parte Executada, através do Sistema 

Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 22, vez que, não há 

qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em 

órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da 

parte Executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais 

extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. 

Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.Defiro a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de 

bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96763 Nr: 4299-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS, NRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em desfavor de Gesuel Rodrigues da Silva e Neuza 

Rodrigues da Silva.

No caso dos autos, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para 

pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, 

quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto de 

Renda da parte Executada.

Releva notar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 
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repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas Declarações de Imposto de Renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente às fls. 48/49, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71856 Nr: 368-11.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel, Clacir Luiz Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a intimação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Executada junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua intimação em 

observância ao conteúdo da decisão à fl. 68.

Por sua vez, não sendo logrado êxito com a tentativa de intimação 

pessoal, com fundamento no art. 513, § 2°, IV, do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Executada por edital.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71256 Nr: 3788-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clacir Luiz Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a intimação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Executada junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua intimação em 

observância ao conteúdo da decisão à fl. 71.

Por sua vez, não sendo logrado êxito com a tentativa de intimação 

pessoal, com fundamento no art. 513, § 2°, IV, do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Executada por edital.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 3476-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Ribeiro Pahim, Futurista Informatica 

Ltda - Me, Deleidio Valim de Mello Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada Deleidio Valim de Mello Junior e 

Futurista Informática Ltda - ME junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte Executada diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua citação, nos 

termos do disposto na decisão inicial.

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada Deleidio Valim de Mello Junior 

e Futurista Informática Ltda - ME, possível a citação por edital.

Não obstante a falta de localização da Executada por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja referida parte citada por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intimem-se as 

partes, para que, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entenderem de direito.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 4960-98.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Galvan, Cal Construtora e Incorporadora 

Ltda, Ana Maria Morelatto Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a empresa Requerida fora citada à fl. 138 e que deve 

ser priorizada a citação pessoal dos demais Requeridos, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida Cezar Galvan e Ana Maria 

Morelato Galvan junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte Requerida diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua citação, nos 

termos do disposto na decisão inicial.

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Requerida Cezar Galvan e Ana Maria 

Morelato Galvan, possível a citação por edital.

Não obstante a falta de localização da Requerida por encontrar-se em 
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local incerto e não sabido, determino seja referida parte citada por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intimem-se as 

partes, para que, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entenderem de direito.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 2063-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mengato Neto, Sandra Deisi 

Zanette Castelan, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73701 Nr: 2220-70.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Belo dos Santos, Lenir Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada Lenir Gomes Dias junto aos 

Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113567 Nr: 553-73.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFdA, PDSSLM, RSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço dos Requeridos junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48805 Nr: 38-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em direitos Creditores Não 

Padronizados PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Liberato Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados e junto ao SIEL, no sentido de localizar o endereço atual do 

Executado Gilberto Liberato Bento, conforme requerido à fl. 71.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos sistemas, e sendo apresentado 

endereço da parte diverso daquele constante nos autos, empreenda a 

Secretaria Judicial o necessário para citação da parte Executada, nos 

termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80432 Nr: 3603-49.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatro Irmãos Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luiz Medeiros e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 1531-55.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86508 Nr: 2825-45.2015.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Freire Guirau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Jefferson Fazollo, Maria Eloisa Mignoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Nascimento de 

Oliveira - OAB:MT 15.256
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 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86796 Nr: 2966-64.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar sobre a impugnação de fls. 108/258, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89585 Nr: 4757-68.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli da Silva Klauck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90603 Nr: 312-70.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira da Costa Lima, Gumercindo Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Terezinha Nierdele, Aloisio Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B, Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 204/211, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115573 Nr: 2920-14.2013.811.0032

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça à fl. 51, 

expeça-se carta precatória à comarca de Diamantino/MT.

Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99871 Nr: 147-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Liliana Rodrigues Chagas - OAB:RS/37.581, Maria da 

Graça Conedera de Lucena - OAB:RS/47.519, Wesllayne Natally da 

Silva - OAB:MT 25.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Código n. 99871. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

De proêmio, apesar de o conteúdo do CD-ROM de fl. 169 demonstrar uma 

situação um pouco inadequada, a referida situação não ampara um 

deferimento liminar da busca e apreensão da criança, razão pela qual 

postergo a análise do pedido de fls. 166/168 para após a manifestação da 

parte Autora e do Ministério Público.

Por corolário, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito.

Sem prejuízo, sobrevindo a juntada da precatória aditada à fl. 156 e o 

Estudo Psicossocial na residência da genitora, abra-se Ministério Público 

para lançar o seu parecer no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 09 de março de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106302 Nr: 4016-57.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercado MF Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chocolates Garoto S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 70/72 

tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, mormente por considerar 

o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 70/72.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 124101 Nr: 5456-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Luciana Alexandrina 

Amorim, Keila Alexandrina Regina Amorim e Sheila Alexandrina Amorim 

representada por sua genitora Marenice Alexandrina Martins, em desfavor 

de Luis da Guia Amorim.

 Vislumbra-se que pretende a parte Exequente o recebimento de valores 

fixados a título de alimentos por sentença homologatória de acordo, 

visando a cobrança das parcelas anteriores aos últimos três que 

antecederam a propositura do referido cumprimento de sentença, 

seguindo, portanto, o rito de expropriação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Decido.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos ditames do art. 98 do 

Código de Processo Civil.

Processe-se em segredo de justiça, conforme disposto no art. 189, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 523 c.c. o art. 528, § 8°, ambos do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Código de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como 

haverá o protesto do pronunciamento judicial (art. 528, 1º, do CPC).

Indefiro o pedido de inscrição do nome do Devedor no Serviço de Proteção 

ao Crédito, porquanto é providência que pode ser adotada pela própria 

parte.

Postergo a análise dos demais requerimentos formulados pela parte 

Exequente para após a certificação de inércia do Executado.

Cientifique-se o Ministério Público e o ilustre Defensor Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102298 Nr: 1641-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução probatória, de modo que, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais finais, iniciando-se 

pela parte Autora. Intime-se pessoalmente o réu para apresentar 

alegações finais. Após, vista ao MP. Saem as partes intimadas. Por fim, 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78157 Nr: 4079-58.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78528 Nr: 1829-81.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Cargnelutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80322 Nr: 3482-21.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Euclides Boloneze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Buratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Ednaldo Euclides Boloneze, 

João Ricardo Sartori dos Santos e Wallison Kenedi de Lima como parte 

Exequente e Carlos Roberto Buratti como parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82163 Nr: 235-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Dê proêmio, no que se refere ao pedido de bloqueio judicial solicitado às 

fls. 46/47, antes de analisar o pleito, se faz necessário a intimação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 629 de 948



parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

respectivo cálculo do débito atualizado.

 Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86337 Nr: 2719-83.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Jose Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Sônia de Fátima da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87300 Nr: 3284-47.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAL PORK ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ARLETTE MAIA 

RECHSTEINER - OAB:OAB/DF 23.606, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Tendo em vista o retorno dos presentes autos, em cumprimento à Ordem 

de Serviço nº 11/2019-GAB1, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por seus procuradores, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 231-78.2003.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alexandre Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:MT 8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cargill Agrícola S/A em 

desfavor de Marcos Alexandre Capocci.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Exequente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado à fl. 182 dos autos, a parte Exequente foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, e quedou-se 

inerte, e, ainda, considerando que houve a tentativa de intimação da parte 

Exequente e obtido o resultado “Mudou-se”, conforme correspondência 

devolvida à fl. 184 dos autos, dispõe o artigo 274, parágrafo único, do 

CPC, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos”, diante do dever da parte manter o seu endereço 

atualizado.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas remanescentes pela parte Exequente. Incabíveis 

honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46783 Nr: 2206-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurozey de Arruda Gregorio (Empresa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 2581-92.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 1467-84.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, NMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR 71.613, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, suspendo os atos executórios nestes autos, em razão da 

decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro em apenso, Cód. n° 

131718.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

nos autos acerca de possível conversão em perdas e danos da pretensão 

executória nos autos.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51247 Nr: 2280-14.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recicla Residuos de Madeira Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Rodrigues Construtora Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 
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- OAB:MT 7.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Recicla Resíduos de 

Madeira Ltda em desfavor de Batista Rodrigues Construtora Ltda - ME.

À fl. 66 dos autos, fora tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 66, tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Exequente. Incabíveis honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52641 Nr: 183-07.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, AP, AP, FASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de reembolso formulado às fls. 

975/977 pela parte Requerente e DETERMINO a intimação da parte 

Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com o depósito da 

quantia na conta bancária da parte Requerente, seguido da juntada 

comprovante nos autos, sob pena de bloqueio de valores. Em igual prazo 

as partes poderão manifestar o que entenderem de direito. De mais a mais, 

considerando o esgotamento das provas a serem produzidas, declaro o 

enceramento da fase instrutória.Por assim sendo, com o transcurso do 

prazo assinalado acima, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais 

finais, iniciando-se pela Requerente. Por fim, conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36928 Nr: 3223-70.2007.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Capocci, Terezinha Capocci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique Gallo do Prado 

- OAB:SP 393.913, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 7.023-B, LEILA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA BARBOSA - OAB:248.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13.700

 Com o fito de evitar eventuais nulidades, procedo ao cadastramento dos 

advogados da parte autora e, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

REPUBLICO A DECISÃO PROFERIDA ÀS FLS. 181: Vistos etc.

De proêmio, tendo em vista o pedido de habilitação dos herdeiros Carlos 

Augusto Capocci, Luiz Henrique Capocci e Marcos Alexandre Capocci 

(fls. 155/156 e 159/175), nos ditames dos arts. 687; 688, II; e 690, todos 

do Código de Processo Civil, cite-se a parte Requerida, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de habilitação.

Sem prejuízo, certifique a Sra. Gestora a existência de todos os 

documentos e atos apto a possibilitar o saneamento da ação de 

usucapião, devendo utilizar de atos ordinatórios para obtê-los, nos moldes 

da Ordem de Serviço sobre o tema.

Transcorrido o prazo assinalado para a parte Ré se manifestar e cumprida 

a diligência retro pela serventia, autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 858-72.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderico Alexandre Soupinski, Noeli Flores 

Soupinski, Sérgio Soupinsk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007, Vanessa Klaus Saragiotto 

- OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A, Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda em desfavor de Alderico Alexandre Soupinski, Noeli 

Flores Soupinski e Sérgio Soupinski.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 125/130, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 125/130 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35355 Nr: 1674-25.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:MT 10.365-A, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

bem como do prazo solicitado, razão pela qual, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31066 Nr: 49-73.1995.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silio Azevedo Brietzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 
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15.545-A, Cesar Augusto Costa Silva - OAB:SP 393.582, Christine 

Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538, Pedro Ricardo Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 

315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando no transcurso entre o petitório de fl. 351 e a 

presente data houve a prolação de acórdão junto aos Embargos de 

Declaração de n. 1013268-63.2019.8.11.0086, junto à Terceira Câmara de 

Direito Privado, conforme documentos anexos a este despacho, intime-se 

as parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que 

entender de direito.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4388 Nr: 10-86.1989.811.0086

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Espólio de Luiz 

Affonso Cardozo de Mello de Alvares Otero, Richard John Betts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, João Jose Pereira, 

Tadachi Kubota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Carpezani Correa - 

OAB:21.252/O, Andre Pivetta Ferrarin - OAB:10023/MT, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - 

OAB:14903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, José Nilton 

Gomes - OAB:GO 22.118, Márcio Pires da Fonseca - OAB:119192/SP, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

De proêmio, convém assinalar que a sentença de procedência prolatada 

às fls. 369/374 e devidamente confirmada pelo Acórdão de fls. 432/436, 

se encontra em estrita consonância com os pedidos vertidos na exordial e 

laudo pericial de fls. 183/206.

Nesse ponto, cumpre dizer que as averbações determinadas no presente 

feito foram devidamente cumpridas às fls. 640/684 pela secretaria deste 

Juízo, com exceção da matrícula nº 10759 do CRI de Rosário Oeste/MT, 

uma vez que esta última, conforme já bem pontuado na decisão de fls. 

827/828v, não constituiu objeto da presente ação demarcatória.

Registre-se, ainda, que a linha demarcada não incide sobre a área de 

matrícula nº 6782.

No mais, com o fito de evitar dúvida ou novo desarquivamento para tal 

finalidade e sendo de extrema importância a publicidade do ato para 

salvaguardar direitos em eventual desmembramento futuro da área, 

determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente para proceder com a averbação das informações 

concernentes a este feito na matrícula “mãe” (maior), qual seja, a nº 514, 

do CRI de Nova Mutum/MT (antiga matrícula de nº 4191 - “Pau da Onça”).

Por fim, importante esclarecer que, numa conjuntura com o pedido de fls. 

839, a decisão de fl. 840 diz respeito tão somente ao cumprimento do 

mandado de averbação do auto de demarcação, devidamente cumprido, 

conforme se extrai da certidão de fls. 843/844.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101684 Nr: 1275-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourisvaldo de Sousa Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT 17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Denota-se que intimada para comprovar a pesquisa de 

endereço da parte Executada, conforme decisão à fl. 43, a parte 

Exequente reiterou ao Juízo pela pesquisa, vide manifestação às fls. 47/48 

e à fl. 50.Nesse ponto, denota-se que a parte Exequente não comprovou 

nos autos a efetiva busca de endereços, uma vez que deixou de acostar 

ao feito qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido.Ademais, 

mesmo que possível a pesquisa pelo juízo acerca do endereço a parte 

Executada, essa é subsidiária, e somente desenvolve-se quando provado 

várias tentativas de busca pela parte Requerente, Decisão interlocutória 

mantida. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080617723, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 13/06/2019).

(TJ-RS - AI: 70080617723 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de 

Julgamento: 13/06/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2019). (Sem grifos no 

original).Desta forma, intime-se a parte a parte Exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte 

Executada ou comprovação que tentou localizar o seu endereço, de 

maneira efetiva, conforme delineado na decisão à fl. 93.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110189 Nr: 6051-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Sabo, Darcy Maciel Costa, 

Débora Pereira Lucas Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:OAB/MT 17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, postergo o pedido de arresto online, uma vez que não foram 

esgotados todos os meios para localização dos Executados.

 Do compulso dos autos, denota-se que fora tentada a citação das partes 

Executadas somente por carta de citação, tendo obtido o resultado “End. 

Insuficiente” conforme correspondência devolvida às fls. 115, 116 e 119, 

quando, então, possível a citação por carta precatória.

Desta forma, expeça-se carta precatória para que se proceda com a 

efetiva citação pessoal da parte Executada, eis que só tentada por carta 

de citação, em observância ao endereço declinado nos autos à fl. 110.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86644 Nr: 33003-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Regina Storti, Stella Regina Storti ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, postergo o pedido às fls. 75/76, no tocante a realização de 

buscas via sistema Bacenjud, uma vez que a parte Executada ainda não 

fora citada.

Ainda, considerando que houve a tentativa de citação da parte Executada, 

tendo obtido o resultado “End. Insuficiente” conforme correspondência 

devolvida às fls. 65/66, determino nova tentativa de intimação da parte 

Executada por Oficial de Justiça, em observância ao endereço declinado 

às fls. 65/66. quando, então, intime-se a parte Exequente para que efetue 

recolhimento da devida diligência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82804 Nr: 660-25.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cícero Cacemiro de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG Linhas Aéreas S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Marilza de Castro Branco - OAB:17146 OAB/MT, Osmar 

Schneider - OAB:MT 2.152-B, Paulo Fernando Schneider - OAB:MT 

8.117

 Sentença.

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Antônio Cícero Cacemiro de Farias em desfavor de Gol Linhas Aéreas 

S.A.

Dessume-se dos autos que as partes apresentaram acordo às fls. 

197/198 com o escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, 

ademais, a parte Requerida à fl. 229, informa o regular cumprimento do 

avençado, postulando expressamente pela extinção da presente 

demanda.

 Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 197/198 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte Requerida, respeitando o artigo 90, § 3°, do Código de 

Processo Civil, somente para custas finais. Honorários advocatícios 

conforme constou no acordo.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85544 Nr: 2295-41.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Antônio Gambetta, Benhur Antonio 

Gambetta & Cia Ltda, Nediane Gambetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Executada, satisfeito o requisito para realização 

da citação por edital do Executado.

Assim, não obstante a falta de localização do referido Executado por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que seja citado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53878 Nr: 1378-27.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artemio Heidmann, Arnaldo Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Bueno da Silva, Terezinha Maria 

Massaratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 71, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls., requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 1868-49.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Garcia Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia, Maria Odete de Oliveira 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107, Edmar Joaquim Rodrigues Júnior - OAB:7044-B, Fábia 

Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - OAB:9.301- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:MT 7438

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o Dr. Luis Felipe Lammel, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71120 Nr: 3650-91.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação da parte Executada, não há que se falar em citação por edital, 

tendo em vista que não foram esgotadas todas as possibilidades de 

localização.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação 

que tentou localizar o seu endereço, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 258 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76442 Nr: 73-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Lemos da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 633 de 948



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em desfavor de Juares Lemos da Silva.

No caso dos autos, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para 

pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, 

quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto de 

Renda da parte Executada.

Releva notar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas Declarações de Imposto de Renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente às fls. 48/49, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

Outrossim, defiro o requerido à fl. 156 e determino à expedição de alvará 

judicial para liberação de valores penhorados à fl. 148, devendo a 

Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários informados 

à fl. 156.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28186 Nr: 1208-02.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins de Ávila, Lucianita Taffarel de 

Àvila, Espolio de Herminio Pedro Taffarel, Paulo Cesar Tafarel, Olga 

Salvagni Tafarel, Eliane de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:OAB/SP 208.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Denota-se que intimada para comprovar a pesquisa de endereço da parte 

Executada, conforme decisão à fl. 111, a parte Exequente reiterou ao 

Juízo pela pesquisa, vide manifestação à fl. 114.

Nesse ponto, denota-se que a parte Exequente não comprovou nos autos 

a efetiva busca de endereços, uma vez que deixou de acostar ao feito 

qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido.

Ademais, mesmo que possível a pesquisa pelo juízo acerca do endereço a 

parte Executada, essa é subsidiária, e somente desenvolve-se quando 

provado várias tentativas de busca pela parte Requerente, conforme 

posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IPTU. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS CONVENIADOS AO PODER 

JUDICIÁRIO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

DEVEDOR A FIM DE VIABILIZAR A CITAÇÃO. DESCABIMENTO, NO CASO 

CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS DE INCUMBÊNCIA DA PARTE CREDORA. SITUAÇÃO NÃO 

COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. A expedição de ofício a entidades 

privadas e públicas, a fim de localizar o devedor, é medida excepcional, 

que deve ser deferida quando o credor comprovar o esgotamento dos 

meios passíveis de obtenção de dados do executado. No caso, o 

agravante não logrou demonstrar o esgotamento das diligências na 

tentativa de localizar o devedor; portanto, deve ser mantido o 

indeferimento do pedido de expedição de ofício. (ut ementa do Acórdão do 

AI nº 70077889426, julgado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal). Decisão 

interlocutória mantida. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70080617723, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 13/06/2019).

(TJ-RS - AI: 70080617723 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de 

Julgamento: 13/06/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2019). (Sem grifos no original).

Desta forma, intime-se a parte a parte Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada ou 

comprovação que tentou localizar o seu endereço, de maneira efetiva, 

conforme delineado na decisão à fl. 111.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38233 Nr: 1188-06.2008.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca 

Junqueira, Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:MT 12069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Pereira 

Marques - OAB:MT 9728, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 “Vistos em etc.” Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de 

Sentença de Código n. 86415 e Ação de Consignação em Pagamento de 

Código n. 38233. As partes entraram em acordo, excluindo outros 

processos. Isto posto, homologo o acordo com fundamento no art. 487, III, 

“b”, do CPC. Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 799-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IER, JER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825/MT

 Vistos, etc.

DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para que manifeste acerca 

da problemática constante das fls. 156/164, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53023 Nr: 551-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zero Grau Refrigeração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

 Considerando o parcelamento informado à fl. 40, determino a intimação da 

parte Exequente, mediante remessa, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o parcelamento, informando a data inicial e a data final, 

para fins de prescrição, sob pena de este Juízo considerar prescrito o 

crédito tributário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83773 Nr: 1264-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - COSTA FAZENDAS S/A, Vicente 

Aparecido Francisco Costa, Ilda Onesco Costa, COSTA SEMENTES E 

MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:RS 18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR RODRIGO NUNES - 

OAB:SP 260.942, Eduardo Henrique Vieira Barros - OAB:MT-7680, 

Euclides Ribeiro S. Júnior - OAB:5.222/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 93/129, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 2768-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, 

Paulo Kaczam, Sara Carriel Vianna Novelli Kaczan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ijair Vamerlatti - OAB:PR-14.928, 

João Otávio Pereira Marques - OAB:MT 9728, João Pedro Marques 

- OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Adao Benedito da Silva - OAB:MT 8511, Daniel Luis 

Nascimento Moura - OAB:MT 16.604, Eliel Alves de Sousa - OAB:MT 

7.397, Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo 

da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 

21.017

 “Vistos em etc.” Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de 

Sentença de Código n. 86415 e Ação de Consignação em Pagamento de 

Código n. 38233. As partes entraram em acordo, excluindo outros 

processos. Isto posto, homologo o acordo com fundamento no art. 487, III, 

“b”, do CPC. Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111029 Nr: 6532-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA ME, 

Acleison dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pedido de suspensão da CNH e passaporte, bem 

como o cancelamento dos cartões de crédito do Executado, uma vez que 

não foram realizados todos os meios expropriatórios para a satisfação do 

débito. Vale ressaltar que tais medidas somente serão efetivadas em 

casos excepcionais, quando esgotados os outros meios ordinários 

cabíveis.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTÓRIAS – CPC, ART. 139, IV 

– MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E 

PROPORCIONAIS – SUSPENSÃO DA CNH – AUSÊNCIA ESGOTAMENTO 

DAS VIAS MEDIDAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. “É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no 

sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em 

EXECUÇÃO não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e 

razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as 

providências menos gravosas e mais eficazes.” (STJ - AgInt no AREsp 

1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

09/10/2018, DJe 17/10/2018). 2. O posicionamento deste eg. Tribunal de 

Justiça é o de que a SUSPENSÃO da CNH é medida gravosa, que só pode 

ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios 

ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos 

autos. (N.U 1014749-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

Outrossim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002889-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002889-33.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Amal Armazens Gerais Ltda, Wilmar Luft e Paulo Cesar Tkatsch, 

objetivando o recebimento da quantia de R$ 41.109.65 (quarenta e um mil, 

cento e nove reais e sessenta e cinco centavos). Com a exordial, juntou 

documento. Decisão de Id. 16922307, determinando a citação da parte 

Executada. No Id. 25066259 deferiu-se a pesquisa de ativos financeiros 

em nome do corresponsável Paulo César Tkatsch, a qual restou positiva 

(Id. 29369149). A Executada, devidamente citada (Id. 21308659), 

apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id. 27765580), da qual 

manifestou a parte Exequente no Id. 29565335. Em seguida, a parte 

Executada ofereceu Embargos à Execução de Ids. 29998910 e 30046888. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. A parte 

Executada/Excipiente, em sede de Exceção de Pré-Executividade, defende 

a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio 

– TACIN, utilizando-se do RE nº 972.352 do STF para fundamentar o seu 

posicionamento. Em consulta efetuada junto ao site do Tribunal de Justiça 

deste Estado do Mato Grosso verifica-se que nos autos da ADI de nº 

1003057-65.2019.8.11.0000 sobreveio a prolação de Acórdão publicado 

na data de 22.01.2020, deferindo o pedido liminar para suspender os 

efeitos do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, se encontrando, todavia, 

pendente da apreciação dos Embargos de Declaração para deliberar 

acerca atribuição da eficácia retroativa a decisão liminar (ex tunc). Sob 

este prisma, por cautela, SUSPENDO a apreciação do incidente processual 

constante do Id. 27765580, bem como os atos executórios até o 

julgamento dos Embargos de Declaração nos autos da ADI de nº 

1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. No mais, considerando que embora pudesse este Juízo 

receber os Embargos à Execução como Exceção de Pré-Executividade e 

por consequência admitir a sua permanência nos próprios autos, é certo 

que além da ilegitimidade passiva, a parte Embargante alega outras teses 

que demandam dilação probatória. Assim, DETERMINO o 

desentranhamento dos petitórios e documentos acostados nos Ids. 

29998910, 29998918, 29998919, 29998920, 29998921, 29998922, 

30002541, 30002542, 30002544, 30002545, 30002546, 30002547, 

30002549, 30002550, 30002552, 30002556, 30046888, seguido da 

intimação da parte Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a distribuição dos Embargos à Execução na forma 

preconizada no art. 914, §1º do CPC, com a respectiva associação aos 

autos da presente execução e pagamento das custas processuais. Após 

o atendimento da ordem retro, autos conclusos para deliberação. Por fim, 

no que se refere ao pleito de citação por edital, os documentos de Ids. 

29998925, 29998930, 29998933 e 29998934 dão conta da possibilidade 

de localização do executado Wilmar Luft, razão pela qual determino nova 

tentativa de citação destes, em observância aos endereços informados 

nos referidos registros, quanto a Amal - Armazéns Gerais Ltda, entendo 

que esta se deu por citada ao apresentar a exceção de pré executividade 

de Id. 27765580. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002127-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. R. (AUTOR(A))

ISABEL ALVES PORTO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA OAB - RO7944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002127-80.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): L. G. A. R., ISABEL ALVES PORTO RAIMUNDO REU: MUNICIPIO 

DE NOVA MUTUM, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por Lucas Gabriel Alves Raimundo em desfavor do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Mutum/MT. Decisão inicial 

de Id. 23865432, deferindo o pleito liminar vertido na exordial. Tendo sido 

intimada a parte Requerida para cumprimento da obrigação, restou 

informado no Id. 27672767 que não houve o devido cumprimento. Assim, 

requer a parte Autora a penhora “on line” para custear o medicamento 

necessário para o seu tratamento. A parte Requerida contestou a ação no 

Id. 24400333. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. No que concerne ao pedido de bloqueio de valores, assim 

dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil: “Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Da 

análise do supratranscrito dispositivo, percebe-se que pode o julgador 

determinar, como medida necessária à efetivação da tutela específica ou à 

obtenção do resultado prático equivalente, o bloqueio ou arresto de 

valores depositados em conta corrente da parte demandada, adotada em 

face da urgência e imprescindibilidade da disponibilização do almejado, 

revela-se medida legítima, válida e razoável. Desta feita, é lícito ao 

julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais 

adequado para tornar efetiva a tutela. Outrossim, diante da situação fática, 

é certo que a desídia do Ente Estatal frente ao comando judicial emitido 

pode resultar em grave lesão à saúde da parte Requerente. Ademais, 

tenho que oportuna a transcrição das disposições insertas nos artigos 6.º 

e 196 da Constituição Federal: “Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” A Constituição Brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, 

verifica-se que o Estado, não cumpriu com efetividade o comando judicial 

para atendimento do determinado nos autos em sede de antecipação de 

tutela. Destarte, diante do quadro fático, a não disponibilização do 

medicamento adequado à Autora põe em risco os direitos fundamentais à 

saúde ou à vida, devendo ser determinado o arresto ou o bloqueio de 

valores depositados em conta corrente, como forma de providenciar a 

esta o resultado prático equivalente ao da tutela que lhe fora deferida. É 

irrelevante, neste aspecto, seja o Executado pessoa física, jurídica, ou 

Ente Estatal, vez que a ninguém é dado afrontar princípios constitucionais 

de tamanha relevância, muito menos ao argumento de se estar optando 

pela primazia de princípios de Direito Financeiro ou Administrativo. 1. 

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos 

supracitados e ante a urgência do caso, apenas por celeridade 

DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da 

conta do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº. 

04.441.389/0001-61, o que se dará por meio do Sistema Bacenjud, 

considerando a complexidade da demanda. 2. Sem prejuízo do bloqueio 

acima determinado, intime-se novamente o Estado de Mato Grosso e a 

Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde 

para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuem o cumprimento 

da obrigação, sob pena de liberação do valor penhorado em favor da 

parte Requerente. 2.1. Na mesma oportunidade, intimem-se o Estado de 

Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria de 

Estado de Saúde, quanto ao conteúdo da penhora realizada. Transcorrido 

“in albis” o prazo acima assinalado no item “2” desta decisão, e não sendo 

tomada nenhuma atitude por parte do Ente Público, retornem-me os autos 
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imediatamente conclusos para apreciação do pedido de liberação de 

valores. 3. Outrossim, tratando-se de requerimento de utilização de 

recursos públicos, necessário a apresentação pela parte Requerente de 

orçamentos a fim de comprovar o menor dispêndio de recursos pelo 

Estado. Assim, oficie-se ao Município de Nova Mutum/MT para que acoste 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 03 (três) orçamentos do 

medicamento necessário, prestigiando o princípio do menor ônus ao erário 

público, possibilitando assim eventual liberação de valores para 

atendimento do necessário ao seu interesse. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 11 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-03.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES OAB - RO8638 

(ADVOGADO(A))

AYRES CARLOS DA COSTA OAB - 205.282.641-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000455-03.2020.8.11.0086 

REPRESENTANTE: AYRES CARLOS DA COSTA REU: MUNICIPIO DE NOVA 

MUTUM, PROCURADOR Vistos, etc. Em observância a Resolução 

TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, percebe-se que a competência da 

1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande 

foi alterada, ficando esta competente para processar e julgar os feitos 

relativos à saúde pública em que tenha como parte o Estado de Mato 

Grosso, mesmo em litisconsórcio com os Municípios do Estado. Ainda na 

mesma Resolução, foi determinado que as ações em curso, que tenham 

como objeto prestação continuada, devem ser remetidas a 1º Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, bem 

como as ações ajuizadas depois do dia 30 de setembro de 2019, data em 

que a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, estabeleceu 

para iniciar a redistribuição das ações mencionadas. Posto isso, tendo em 

vista que a presente demanda se trata de prestação continuada, 

remetam-se os autos para a 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, com as nossas homenagens. Cumpra-se 

com a urgência que o caso requer. Expeça-se o necessário. Nova 

Mutum/MT, 11 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO JORGE BATISTA SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000993-52.2018.8.11.0086 

Partes: GENALDO JORGE BATISTA SABINO - ADVOGADOS DO(A) 

AUTOR(A): ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, OLIANI RASPINI 

- MT14330-O, ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - MT23582/O-O X INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus 

advogados, da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

15/05/2020, às 15:00 horas, no local indicado no ID:30153827.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002103-52.2019.8.11.0086 

Partes: MARIA LUZIA DA SILVA - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

GILMAR LUIZ ZANATTA - MT23374/O, CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 

MT23349/O X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 14:40horas, no local 

indicado no ID:30153818.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000384-35.2019.8.11.0086 

Partes: ABILIO RODRIGUES DOS SANTOS - ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): MARTA JOSE RODRIGUES - MT13901-O X INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus 

advogados, da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

15/05/2020, às 14:20 horas, no local indicado no ID:30153813.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000612-10.2019.8.11.0086 

Partes: ANDREIA BENEDITA GOULART - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

OLIANI RASPINI - MT14330-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - 

MT0014381A, ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - MT23582/O-O X INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus 

advogados, da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

15/05/2020, às 14:00 horas, no local indicado no ID:30153810.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001279-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA CECILIA KASPARY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001279-93.2019.8.11.0086 

Partes: ANISIA CECILIA KASPARY - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

MALU MACEDO MALLMANN - MT21511-O X INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL----- - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, 

às 13:40 horas, no local indicado no ID:30153802.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001182-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETHE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001182-93.2019.8.11.0086 

Partes: ANA ELIZABETHE ALVES - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

VINICIUS PEREIRA MULLER - MT0018308A, LUIS FELIPE LAMMEL - 

MT7133-O, SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - 

MT0013746A X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- - 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 13:20 horas, no local 

indicado no ID:30150675.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002566-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO SOARES GRESPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002566-91.2019.8.11.0086 

Partes: PAULINHO SOARES GRESPIN - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): 

GILMAR LUIZ ZANATTA - MT23374/O, CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 

MT23349/O X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 13:00 horas, no local 

indicado no ID:30150671.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO CALISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000500-41.2019.8.11.0086 

Partes: JOSE ALFREDO CALISTA - ADVOGADO DO(A) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARTA JOSE RODRIGUES - MT13901-O X 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 11:10 horas, no local 

indicado no ID:30150661.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002022-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MARIA BONFIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002022-06.2019.8.11.0086 

Partes: CAMILA MARIA BONFIM - ADVOGADO DO(A) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - MT0019107A-O X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das 

partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, da data 

designada para a realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, às 10:50 

horas, no local indicado no ID:30150656.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000866-17.2018.8.11.0086 

Partes: MARIA ROSA DE SOUZA - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

PATRICIA TIEPPO ROSSI - MT0013828S X INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 15/05/2020, 

às 10:30 horas, no local indicado no ID:30150650.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114209 Nr: 845-58.2018.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54454 Nr: 1937-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria 

Catarinense), Luiz Carlos Garcia, Otacílio Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Maurício Teixeira da Silva Matias - OAB:SP 219.219

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL OAB/MT 7.133, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83830 Nr: 1297-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia, Maria Odete de Oliveira 
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Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL OAB/MT 7.133, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87586 Nr: 3476-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrimaq Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoberto Dreher, Julieta das Graças Almeida 

Dreher, Noimar Antonio Dreher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 81/89, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105509 Nr: 3559-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrinova Comercio de Peças e Implementos agrícolas 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97134 Nr: 4535-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Eugeniusz Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Muriam Pollo de Lima - 

OAB:21.404-O, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A, Sem 

adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 186-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 166/173, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 3629-81.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori 

(Espolio), José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Juliana Luiza 

Sartori, Tiago Filipe Sartori, Gustavo José Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, Marcos Tomás Castanha - OAB:4575/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 128/130, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 1227-61.2012.811.0086

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Garcia Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia, Hugo Henrique Garcia, 

Método Desenvolvimento Urbano e Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Joaquim Rodrigues 

Júnior - OAB:7044-B, Fábia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - 

OAB:9.301- MT, Marcos Romério Carlos Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:MT 7438, Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL OAB/MT 7.133, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 2218-37.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria Catarinense), 

Luiz Carlos Garcia, Otacílio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Maurício Teixeira da Silva Matias - OAB:SP 219.219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemar J. Rodrigues Junior 

- OAB:7044-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL OAB/MT 7.133, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 89673 Nr: 4814-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaim Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tetilla Moreira Gewehr 

- OAB:MT 17.967, Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação, impulsiono o processo com a finalidade de 

intimar a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que retire a 

Certidão Premonitória solicitada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 1449-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTHMANN CIA LTDA - ME, ADILSON 

ROTHMANN, ZENI INEZ DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9434 Nr: 85-76.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Confortin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31713 Nr: 1317-79.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selson Kussler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Martim Rogerio Claas, Leni 

Adolfo Class, Olévio Brancalione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Eder 

Pereira de Assis - OAB:MT 8.066, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147, Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35627 Nr: 1966-10.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Luiz Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:MT - 2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 169/171, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46780 Nr: 2203-39.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia Sobrinho, Hugo Henrique Garcia, 

Método Desenvolvimento Urbano e Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:MT 7438

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL OAB/MT 7.133, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47545 Nr: 2969-92.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salma Lacerda Guimarães, Gabriela Aparecida 

Guimarães do Carmo (menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte exequente, na pessoa dos seu procurador, para 

informar acerca da satisfação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como concordância com o 

adimplemento total, a teor da decisão de fl. 253.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50932 Nr: 1976-15.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Adriano Ziesmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Brancalione, Hugo Henrique Garcia, 

Método Desenvolvimento Urbano e Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Clarizete Dativa Brancalione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:MT 7438, Cássio Felipe Miotto - OAB:MT 7292, João 

Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 
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finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL OAB/MT 7.133, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95371 Nr: 3293-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcedi Silvestro, Claudete Ines Colle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Defiro o pedido de carga formulado pela advogada Valquiria Pereira 

Barbosa, OAB/MT 4.130, à fl. 158.

Após a devolução dos autos em cartório pela causídica peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71333 Nr: 3495-25.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Quaresma Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Kaczan, Claudir Kaczam, Pedro Nicolao 

Kaczam, Paulo Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Quaresma Castro 

(Advogado) - OAB:PA 11.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Vistos em substituição legal.

Defiro o pedido de carga formulado pelo advogado Abel Sguarezi, OAB/MT 

8.347, à fl. 1901-v.

Após a devolução dos autos em cartório pela causídica peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 

14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida à fls. 596, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-09.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO DEFANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NORA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-09.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ATILIO DEFANT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, 

IVONIR ALVES DIAS POLO PASSIVO: LUIZ CARLOS NORA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

22/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-46.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARUFI OAB - MT18462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000478-46.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO SOUSA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARUFI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

28/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-31.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000479-31.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:SIMONE MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

28/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-16.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RADESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000480-16.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ALEX RADESKI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE CORDEIRO 

GALVÃO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-83.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000482-83.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL POLO PASSIVO: ITURAN ROAD TRACK 

MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-68.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000483-68.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL POLO PASSIVO: ITURAN ROAD TRACK 

MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-53.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000484-53.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL POLO PASSIVO: ITURAN ROAD TRACK 

MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002907-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES CANDIDO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERSON LOPES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002907-20.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE RODRIGUES CANDIDO Endereço: RUA 

DOS PINHEIROS, 1350W, COLINA II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): MALU MACEDO MALLMANN - MT21511-O 

POLO PASSIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: Rua das 

Aroeiras, 1908, Jardim Imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): ALEXANDRE RODRIGUES CANDIDO Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR MUNHOZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERLANIO CARDOSO DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1000114-11.2019.811.0086 Reclamante: Adir Munhoz Martins Reclamado: 

Gilberlanio Cardoso de Freitas Vistos, etc. Designo audiência de instrução 

a realizar-se no dia 07 de maio de 2020, às 14h30min devendo ser 

intimadas as partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma 

poderá arrolar até 3 [três] testemunhas que deverão comparecer 

independentemente de intimação do juízo [art. 455 do CPC]. Esclareço, 

ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo será 

extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 642 de 948



comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às 

providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH OAB - MT13291-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1002663-28.2018.811.0086 Reclamante: Tereza de Melo Reclamado: 

SAAE Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Vistos, etc. Designo audiência 

de instrução a realizar-se no dia 07 de maio de 2020, às 14h00min 

devendo ser intimadas as partes para comparecerem, esclarecendo que 

cada uma poderá arrolar até 3 [três] testemunhas que deverão 

comparecer independentemente de intimação do juízo [art. 455 do CPC]. 

Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo 

será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às 

providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ELISA LONGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1000918-76.2019.811.0086 Reclamante: Erica Elisa Longo Reclamado: Oi 

S.A. Vistos, etc. Designo audiência de instrução a realizar-se no dia 07 de 

maio de 2020, às 13h30min devendo ser intimadas as partes para 

comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar até 3 [três] 

testemunhas que deverão comparecer independentemente de intimação 

do juízo [art. 455 do CPC]. Esclareço, ainda, que não comparecendo a 

parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos do artigo 51, inciso 

I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma 

lei. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002829-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES FERREIRA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1002829-26.2019.8.11.0086 Reclamante: Diogenes Ferreira Lima Junior 

Reclamada: Estado de Mato Grosso e MTPREV Vistos, etc. Cumpra-se a 

decisão de id. 26755865, incluindo o MTPREV no polo passivo da ação. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38852 Nr: 1805-63.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ternes Buratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinda Neuza Monteiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, dê-se fiel à decisão disposta à fls. 97, no que concerne a 

expedição de ofício à instituição bancária competente.

Outrossim, determino nova busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada, via Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42067 Nr: 1425-06.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carnelocci & Carnelocci LTDA - ME, Marlete Maria 

Rosseto Mateucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Patrícia Tieppo Rossi 

- OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.De proêmio, determino, a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se 

trata de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do 

Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido.Ademais, HOMOLOGO o laudo de fls. 121/124 

e DEFIRO o pleito às fls. 138/139, no tocante a realização de leilão dos 

bens penhorados, de modo que nomeio como Leiloeiro Judicial Oficial o Sr. 

Flares Aguiar Da Silva, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1.836, edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque 
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da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/981173125, E-mail: 

flares_aguiar@hotmail.com, como leiloeiro judicial, de acordo com o art. 

883, do CPC.Tem-se que os bens penhorados já foram avaliados às fls. 

121/124, designe-se hasta pública para alienação dos bens e, desde já, 

determino a inserção, em pauta própria, as datas para 1ª e 2ª praças, 

observando-se o prazo mínimo de 10 (dez) e o máximo de 30 (trinta) dias 

entre uma e outra, publicando-se os editais, em conformidade ao art. 886 

do Código de Processo Civil.Em observância ao disposto no art. 1.100 da 

CNGC/2016 e art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a título 

de taxa de comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da 

arrematação, que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por 

cento).Intime-se o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o encargo, e 

atendendo às disposições do art. 884 e 887 do CPC, disponibilize data 

para a realização do leilão.Realizadas as praças, lavre-se termo de 

ocorrência e, decorrido 24 (vinte e quatro) horas do ato, lavre-se Auto de 

Arrematação.Intimem-se as partes acerca da designação das datas para 

a realização da praça/leilão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 39537 Nr: 2503-69.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Welter - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lieth Maria da Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:OAB/MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

 O exequente pugnou à fl.63, pela expedição de penhora/avaliação de 

bens do executado até a satisfação integral do débito, entretanto, 

compulsando dos autos verifico que não foram indicados bens à penhora.

Desta forma, intime-se o Exequente para, nos termos do art. 524 caput, 

inciso VII do Código de Processo Civil, indicar bens à penhora, além de 

informações quanto ao endereço de tais bens, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-33.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETI DA GUIA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000453-33.2020.8.11.0086 AUTOR: 

DEOSDETI DA GUIA FILHO REU: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. 

Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 11 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME REQUERIDO: HORACIO VITOR 

STROGULSKI BUFALO - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 

29922930 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito 

judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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RAQUEL APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000108-67.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS REQUERIDO: 

RAQUEL APARECIDA FERREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 29923653 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DIAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI ROSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000082-69.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: SONIA DIAS MACIEL REQUERIDO: NELCI ROSSI Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

As partes celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo 

anexo à movimentação de id. n. 29922519 destes autos. Sendo assim, 

opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-82.2020.8.11.0086
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LORENA DO CARMO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000010-82.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: LORENA DO CARMO SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27,desta última. Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do processo sem 

julgamento do mérito ante a alegada complexidade da matéria e 

necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta em debate 

no presente feito pode ser resolvida com a análise dos documentos 

apresentados nos autos, se afigurando completamente desnecessária a 

produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação 

Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por Lorena do Carmo 

Souza em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. Aduz a Reclamante 

que é servidora pública municipal, lotada no cargo de Agente Comunitário 

de Saúde. Afirma que exerce função sujeita a insalubridade e que recebe 

o referido adicional no percentual de 10%, enquanto deveria receber o 

percentual de 20%, conforme LTCAT aportado aos autos. Ao final, pugna 

pelo reconhecimento do direito do autor ao recebimento de adicional de 

insalubridade no percentual de 20%, com o pagamento das diferenças, 

bem como, pela fixação da base de cálculo no salário base ou vencimento. 
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Em contestação o Reclamado alega que foi constatado adicional de 

insalubridade em grau médio, sendo devido, portanto, o percentual de 10% 

a título de insalubridade, o que já é pago, conforme estabelecido no art. 

85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002. Afirma que a 

Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza jurídico-administrativo, 

devendo ser observado os preceitos da legislação municipal. Ao final, 

pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição 

Federal, preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de insalubridade deverá ser pago 

de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob pena 

de afrontaao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – 

CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE 

CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

CONSTITUCIONAL - SÚMULA VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 - INCIDÊNCIA SOBRE O 

VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A 

Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade, de 

modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve seguir os 

critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito ao 

adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento)e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 6 de março de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010368-60.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010368-60.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP EXECUTADO: RODRIGO 

RODRIGUES Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 25889718 e 26799864), opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Opino pela expedição de alvará do valor penhorado em 

favor do exequente, conforme id. 26799864. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010604-80.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES MONTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010604-80.2013.8.11.0086 Reclamante: Ana Paula Rodrigues Montel 

Reclamado: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição de id. n. 16625202 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará judicial em favor 

do reclamado para levantamento dos valores depositados a título de 

caução [id. 14447806]. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001702-53.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SUELI DOS SANTOS BRITO REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa 

plausível de sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência 

apresentada na petição de id. 18042432 não se mostra suficiente, visto 

que a Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a 

demonstrar circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, 

ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 

223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO NUNES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001128-64.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: LAURINDO NUNES DE SOUZA FILHO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos 

autos que os Exequentes foram intimados para que em 10 [dez] dias 

impulsionasse o feito manifestando sobre a certidão de id. 21313675, 

contudo os mesmos quedaram-se inertes. É certo que os Exequente foram 

intimados para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 

informação de que tenham cumprido a diligência que lhes competiam. 

Assim, considerando a quantidade de processos que este Juizado 

Especial possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de 

forma definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, 

entendo que ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda 

superveniente dos Exequentes no interesse da lide, motivo pelo qual opino 

pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 

inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 15 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): 24 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 09H00, PROCESSO N. 1803-15.2016.811.0086 - CÓDIGO 92910.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Nova Mutum, 05 de março de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134443 Nr: 4999-85.2019.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Beatriz dos Santos 

Westphalen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos. Ante o teor da certidão de fl. 228, intime-se novamente a Defesa 

dos réus para apresentar memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que 

desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.Destarte, permanecendo a 

Defesa inerte, intimem-se pessoalmente os acusados para que, se assim 

desejarem, constituam novo patrono no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso 

eles aleguem não possuir condições financeiras para tanto, que lhes seja 

informado de que serão assistidos pela Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, advertindo-os, ainda, de que o transcurso in albis do prazo 

supracitado ensejará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Caso 

eles informem no momento da intimação não possuírem condições 

financeiras para constituir novo patrono, desde logo remetam-se os autos 

à Defensoria Pública. Em tempo, passo à reanálise da prisão preventiva do 

réu Jardel Lennon Laabs, nos termos do art. 316, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019).Analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos e 

pressupostos da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente 

expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação 

nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação 

cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve 

ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos 

ensejadores de sua decretação.In casu, tenho que tal medida excepcional 

está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que 

ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente 

para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e com 

o escopo de evitar a reiteração criminosa. Isto posto, MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134851 Nr: 5195-55.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, WALDETE 

REZENDE TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weligton Rezende Teles, Jonnatan Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:MT 15.375

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)CONDENAR o réu JONNATAN SILVA COSTA, devidamente 

qualificado às fls. 02 e 03 dos autos, à pena total de 09 (nove) anos, 10 

(dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 

321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, calculados à proporção de 1/10 

(um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do 

crime previsto pelo artigo 155,§4º, incisos II e IV, por três vezes, na forma 

do artigo 71 do CP (fatos 1 e 2), e em concurso material (art. 69 do CP), 

com o artigo 155,§4º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do 

CP (Fato 3), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta 

sentença;b)CONDENAR o réu WELIGTON REZENDE TELES, devidamente 

qualificado às fls. 02, à pena total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 

(seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 169 (cento e 

sessenta e nove) dias-multa, calculados à proporção de 1/10 (um décimo) 

do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, pela prática do crime 

previsto pelo artigo 155,§4º, incisos II e IV, por três vezes, na forma do 

artigo 71 do CP (fatos 1 e 2), negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade desta sentença.c)CONDENAR ambos os réus ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137326 Nr: 1004-30.2020.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleyton Carneiro Caetano - 

OAB:26073/GO

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Para a realização da inquirição das testemunhas, designo audiência para o 

dia 24/03/2020, às 15h30min.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata, solicitando, ainda, que caso o acusado tenha sido 

interrogado em delegacia, que seja enviada cópia de seu interrogatório.

 Intime-se.

 Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 121771 Nr: 4481-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos de Lima, Everton Gabriel Lopes 

Alves, Geovane da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 435, proceda-se a intimação do acusado 

Geovane da Silva Santos, acerca da sentença de fls. 364/382, por meio 

de sua Defesa, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação 

dos recursos interpostos pelos réus Everton Gabriel Lopes Alves e 

Jailson Santos de Lima.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 3222-75.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Lorenci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victório Hauagge - OAB:PR 

16.378, Vinicius Elias Hauagge - OAB:PR 24.698

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, in casu, há possibilidade 

de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 

28-A do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), 

razão pela qual, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 2374-25.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernandes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, in casu, há possibilidade 

de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 

28-A do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), 

razão pela qual, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 49017 Nr: 101-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Martins de Oliveira ("Rui")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, in casu, há possibilidade 

de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 

28-A do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), 

razão pela qual, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 80126 Nr: 3280-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, in casu, há possibilidade 

de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 

28-A do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), 

razão pela qual, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 77029 Nr: 613-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, in casu, há possibilidade 

de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 

28-A do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), 

razão pela qual, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87477 Nr: 3400-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemil Batista da Silva, Elton Amorim Rodrigues 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Josiane de Oliveira Mattos - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Roselaine Wahlbrink 

Jauer - OAB:MT 14786

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito os 

"memoriais finais", no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 87879 Nr: 3651-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY GASPAR GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Luzia Freire de Brito - 

OAB:MT 18.065

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, in casu, há possibilidade 

de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 

28-A do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), 

razão pela qual, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Gentil Elias 

de Souza, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 

OAB:MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Claudionor Souza Silva, 

Gilson Alexandre de Souza e Gentil Elias de Souza, pelo suposto 

cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, 

inciso I, art. 288, parágrafo único e art. 330, todos do Código Penal, e art. 

34 da Lei 3.688/41.

 Considerando que a inquirição da vítima Eurico Roberto de Souza, a ser 

realizada na Comarca de Botucatu/SP, foi redesignada para o dia 

09/03/2020, designo audiência para o interrogatório dos acusados para o 

dia 17/03/2020 às 15h00min.

Sem prejuízo, deverá o Sr. Gestor entrar em contato com o referido Juízo, 

um dia após a data designada, solicitando a devolução da missiva com a 

máxima urgência, por tratar-se de processo de réus presos, bem como o 

envio da mídia via e-mail, a fim de dar maior celeridade ao feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Gentil Elias 

de Souza, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 
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Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 

OAB:MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Claudionor Souza Silva, 

Gilson Alexandre de Souza e Gentil Elias de Souza, pelo suposto 

cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, 

inciso I, art. 288, parágrafo único e art. 330, todos do Código Penal, e art. 

34 da Lei 3.688/41.

 Considerando que a inquirição da vítima Eurico Roberto de Souza, a ser 

realizada na Comarca de Botucatu/SP, foi redesignada para o dia 

09/03/2020, designo audiência para o interrogatório dos acusados para o 

dia 17/03/2020 às 15h00min.

Sem prejuízo, deverá o Sr. Gestor entrar em contato com o referido Juízo, 

um dia após a data designada, solicitando a devolução da missiva com a 

máxima urgência, por tratar-se de processo de réus presos, bem como o 

envio da mídia via e-mail, a fim de dar maior celeridade ao feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136152 Nr: 301-02.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nunes dos Santos, Manoel Cruz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) BRUNO NUNES DOS SANTOS, via DJE, para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 

(dez) salários mínimos. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 3263-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Correa de Souza, José dos 

Santos de Souza Neto, Jorgina Galhardo Nogueira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Gilberto Carlos de Morais - 

OAB:GO/25.598, Nayara Rodrigues de Amorim - OAB:43476/GO

 CONCEDO a custódia do veículo FORD/F4000, placa KIM-4920 ao 1° 

Esquadrão Independente de Policiamento Montado de Nova Mutum/MT, na 

pessoa do Ten. Cel. da Polícia Militar, Sr. Robson Fernandes da Silva, para 

que seja utilizado exclusivamente em serviço policial, sempre observando 

a conservação do veículo.Nos termos do art. 62, §11, da Lei 11.343/06, 

notifique-se o DETRAN, para a emissão de certificado provisório de 

registro e licenciamento, em favor do 1° Esquadrão Independente de 

Policiamento Montado de Nova Mutum/MT, isentando-as do pagamento de 

multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da 

decisão que eventualmente decretar o seu perdimento em favor da 

União.Oficie-se o 1° Esquadrão Independente de Policiamento Montado de 

Nova Mutum/MT quanto ao teor da presente.Finalmente, ante o teor da 

certidão de fl. 228, intime-se novamente a Defesa dos réus para 

apresentar memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.Destarte, permanecendo a Defesa 

inerte, intimem-se pessoalmente os acusados para que, se assim 

desejarem, constituam novo patrono no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso 

eles aleguem não possuir condições financeiras para tanto, que lhes seja 

informado de que serão assistidos pela Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, advertindo-os, ainda, de que o transcurso in albis do prazo 

supracitado ensejará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Caso 

eles informem no momento da intimação não possuírem condições 

financeiras para constituir novo patrono, desde logo remetam-se os autos 

à Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000209-35.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

SILDOMAR DO NASCIMENTO OAB - 000.237.341-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

IDAIDES FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000209-35.2020.8.11.0012 REQUERENTE: SILDOMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais. Em tempo, DEFIRO o Benefício da 

Gratuidade de Justiça por restar demonstrada a hipossuficiência 

econômica da parte autora. INTIME-SE o Ministério Público para se 

manifestar. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 11 de março 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2006-73.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos em 5 (cinco) dias 

acerca da manifestação do Perito dos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 2255-05.2006.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCARAB S/A, ANA PAULA IUNG DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOBRZYK & DIEL BOBRZYK LTDA-ME, DAVID 

ARISTIDES BOBRZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA IUNG DE LIMA - 

OAB:9413/MS, GLAUCO LUCIANO RAMOS - OAB:19211/PR, JESSE 

CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de DILIGÊNCIA NA 

ÁREA URBANA deste município, informando que o referido valor deverá 

ser depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 AVALIAÇÃO (4 MATRÍCULAS)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29412 Nr: 3844-61.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO, ISAAC 

MARINO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JUNIOR - OAB:4352/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão deste feito pelo prazo de 

noventa dias.

Em razão disso, fica a parte autora intimada para nele manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento definitivo do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65706 Nr: 1028-96.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CARVALHO COSTA, ALDEMICIO DIAS DA 

ROCHA, ADERSON MARTINS DE CARVALHO, ALZIRA CARNEIRO SILVA, 

ANGELO APARECIDO MARIN, ALUISIO BAIRROS, ANTONIA MARLENE 

FERREIRA, ARGEMIRO BRIGIDO DOS SANTOS, ESPOLIO DE ANTONIO 

CORANDINI, ANIVALDO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida, de todo o processado, 

devendo nele manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 4035-28.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailton Soares da SIlva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da 

aposentadoria por invalidez ao requerente JAILTON SOARES DA SILVA, 

no valor mensal à ser calculado com base na lei de regência, desde o dia 

do requerimento administrativo (02.06.2016), com a imediata implantação 

na folha de pagamento do requerido.Sobre as parcelas vencidas deverão 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até a data de 21.06.2016, devendo após ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em 

conformidade com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 

4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008–CGJ, para melhor auxiliar 

a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:Nome do segurado: 

JAILTON SOARES DA SILVA.CPF nº 628.118.191-34.Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez.RMI - Renda mensal inicial: à calcular.DIB - 

Data do início do Benefício: 21.06.2016.DIP – Data do início do pagamento: 

30 (trinta) dias a contar da intimação da presente sentença.CONDENO 

ainda o requerido, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor 

do causídico da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, 

isentando-o do pagamento das custas processuais.Sem prejuízo, torno 

sem efeito a decisão de ref. 73, eis que totalmente estranha aos 

autos.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.Após, baixados os autos e com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, DETERMINO que sejam os autos remetidos ao arquivo, nos 

termos do art. 1.006, da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001230-80.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

VERA NOETZOLD SOMMER OAB - 211.206.760-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ SOMMER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001230-80.2019.8.11.0012. 

REPRESENTANTE: VERA NOETZOLD SOMMER REQUERIDO: JOSE LUIZ 

SOMMER Vistos. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por VERA NOETZOLD SOMMER em face de JOSÉ LUIZ 

SOMMER, já qualificados nos autos. Em síntese, aduz a parte autora que é 

cônjuge do requerido, o qual encontra-se com graves sequelas 

decorrentes de um AVC Hemisférico do seu lado esquerdo, estando 

acamado e não possuindo quaisquer condições de gerir os atos da vida 

civil sem o auxílio de terceiros. Nesse sentido, requer a concessão da 

tutela de urgência para atribuir a curatela provisória do interditando, tendo 

o parquet opinado favoravelmente ao pleito (id. 29673276). I – DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a 

Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é 

a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência 

e a requerente qualifica-se como “do lar”, documento e informação hábil à 

concessão do benefício pleiteado, razão porque DEFIRO-O. II – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA. De elementar conhecimento que a tutela de 

urgência é medida cabível quando houver prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações da parte requerente, conforme exigência 

do art. 300, do NCPC. No que tange ao pedido de curatela provisória, 

analisando a demanda à luz da cognição sumária, verifico que o relatório 

médico carreado aos autos demonstra a existência de prova inequívoca 

de que o requerido está sem condições de responder por si e pelos seus 

atos, e, nem condições de administrar seus bens. Assim, a 

verossimilhança das alegações exsurge do art. 1.767, inciso I do Código 

Civil, bem como das próprias afirmações e documentos acostados nos 

autos. Por sua vez, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação encontra fundamento na necessidade de ser assegurado os 

eventuais bens e direitos do interditando, com fundamento no princípio da 

dignidade da pessoa humana, de modo que não venham ocorrer o 

perecimento diante da mazela incapacitante sofrida. Assim, DEFIRO a 

curatela provisória da interditando à sua esposa, ora requerente, VERA 

NOETZOLD SOMMER, devendo ser lavrado o respectivo termo de 

compromisso. Consigno que ficará a curadora obrigada a prestar contas 

quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 

553 do novo Código de Processo Civil. LAVRE-SE termo de curatela 

provisória, dispensado o oferecimento de caução. III – DISPOSIÇÕES 

FINAIS. CITE-SE o interditando para apresentar resposta. Desde logo, 

diante da incapacidade da ré aliada à sua condição de hipossuficiência, 

NOMEIO para funcionar nos autos como curador especial a Defensoria 

Pública desta comarca. Consigno que o curador deverá impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da realização da audiência 
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de entrevista (NCPC, art. 752), a qual, por pertinente, DESIGNO para o dia 

23 de abril de 2020, às 12h00min (MT), nos termos do artigo 751 do NCPC. 

Consigne no mandado que, não sendo possível o deslocamento da 

interditanda, a própria será ouvida onde estiver (NCPC, art. 751, § 1º). Por 

fim, DETERMINO que a equipe multidisciplinar deste juízo realize estudo 

psicossocial na residência da requerente, cujo laudo deverá vir aos autos 

previamente à solenidade aprazada. Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina/MT, 06 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004342-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO DOS REIS (AUTOR(A))

CELIA DE FREITAS DOS REIS (AUTOR(A))

ALDEMIR PAULO DOS REIS (AUTOR(A))

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REU)

EASY ACCESS TRADING BRASIL LTDA. (REU)

MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA (REU)

CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (REU)

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REU)

ALLIANS EM LOANS S.C.C. (REU)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1004342-79.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS, 

ALDEMIR PAULO DOS REIS, CLEUZA DE AMORIM DOS REIS REU: EASY 

ACCESS TRADING BRASIL LTDA., MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA, 

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES 

CARVALHO, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, CORDIANT EMERGING 

LOAN FUND IV, ALLIANS EM LOANS S.C.C. Vistos. Trata-se de ação de 

Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico C/C Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS 

REIS, ALDEMIR PAULO DOS REIS e CLEUZA DE AMORIM DOS REIS em 

face de CLEUZA DE AMORIM DOS REIS, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA 

LTDA, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES 

CARVALHO, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, CORDIANT EMERGING 

LOAN FUND IV e ALLIANS EM LOANS S.C.C. todos devidamente 

qualificados. A parte requerente peticionou nos autos, pugnando pela 

desistência da ação e extinção do feito (id. 27339629). É o relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta imediato julgamento. Considerando 

que a parte requerente informou não ter interesse na presente ação, 

homologo a desistência formulada pela parte autora, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC e JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas 

remanescentes, havendo, pelo autor. Deixo de condenar em honorários 

sucumbenciais ante a falta de angularização da demanda. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 06 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-06.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIBSON MENDIS CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000004-06.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CLIBSON MENDIS CORREA Vistos. Trata-se de ação de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

face de CLIBSON MENDIS CORREIA, ambos devidamente qualificados. A 

parte requerente peticionou nos autos, pugnando pela desistência da ação 

e extinção do feito (id. 29986835). É o relatório. Fundamento e decido. O 

feito comporta imediato julgamento. Considerando que a parte requerente 

informou não ter interesse na presente ação, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

formulada pela parte autora, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

CPC e JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC. Por consequência, REVOGO a liminar 

concedida devendo, imediatamente, proceder a liberação do bem, caso 

tenha sido efetivada sua busca e apreensão. Custas remanescentes, 

havendo, pelo autor. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais 

ante a falta de angularização da demanda. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 11 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010454-25.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PERIPOLLI MARCHESAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

WENDY CIBILA GARCIA CAMPOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Nos termos do Provimento 55/07/CGJ/MT e, em 

cumprimento ao despacho de Id. 29720299, impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Tendo em vista o comprovante de restrição veicular 

constante do Id. 29756648, intimem-se as partes para conhecimento e 

manifestação no prazo legal. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina-MT, 11 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-82.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NERYS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000277-82.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

NERYS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: JUCELENE ANDRADE CASTRO 

ALVES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, 

CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-74.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA MENDANHA BORGES (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Nos termos do Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos encaminhando-o ao setor de expedição para que intime o advogado 

da parte exequente da penhora realizada junto à conta bancária da 
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executada, conforme arquivo constante do Id. 30170001, através do 

sistema BACEN-Jud, no valor de R$=7.032,88= (sete mil e trinta e dois 

reais e oitenta e oito centavos). Quanto a executada, tendo em vista que é 

de conhecimento público, visto tratar-se de cidade pequena, que ela se 

encontra temporariamente nesta cidade, podendo ser localizada no 

endereço do falecido Baltazar Augusto de Menezes, expeça mandado 

para sua intimação. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina/MT, 11 

de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-86.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Nos termos do Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que a tentativa de penhora 

on-line restou infrutífera (Id. 30174286), encaminho o feito ao setor de 

cumprimento para que intime a parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, bens do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção dos autos por inexistência de 

bens penhoráveis - (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 11 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-20.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010325-20.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ROMEU ALBANO KASPER 

REQUERIDO: VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE Vistos. Considerando a 

manifestação de id. 27648627, oficie-se ao DETRAN solicitando 

informações acerca da alegada transferência do veículo objeto da lide. 

Com a resposta, intime-se a parte autora para manifestar-se em 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário Nova Xavantina - MT, 10 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-05.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ERPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000750-05.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ADILSON ERPEN REQUERIDO: 

JOAO PEREIRA MARQUES Vistos. Com o fim de franquear o contraditório 

postergo a análise da tutela de urgência para após a apresentação de 

eventual contestação. Designe-se nova data para realização de audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o (a) reclamado(a), bem como intime-se 

o(a) reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina/MT, 04 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000751-87.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CELSON JESUS GONCALVES 

FALEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Cuida-se 

de Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Dano Moral, 

ajuizada por CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO em face do MUNICÍPIO 

DE NOVA XAVANTINA – MT, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento de que em que pese ter tomado posse do imóvel designado por 

lote 11, da quadra 02, com 8216, frente para a av. Rio Grande do Sul, em 

Nova Xavantina/MT, matrícula 4.648 CRI local, a parte requerida realizou 

lançamentos de IPTUs referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, e 2012, 

em atraso, lançados indevidamente em nome do requerente. Assim, requer 

a concessão da antecipação de tutela para determinar que o requerido se 

abstenha de negativar o autor junto aos seus registros. É o brevíssimo 

relatório. Fundamento. Decido. Pretende a parte autora a concessão de 

tutela provisória, determinando-se que a parte requerida abstenha-se de 

proceder a negativação do nome do autor, em razão da alegada 

inexistência de débito e consequente inclusão. Dispõe o art. 300 do NCPC 

que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que 

evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Depois de detida análise dos autos, observo não haver restado 

comprovado o perigo da demora caso a medida não seja concedida neste 

momento processual. Não existem nos autos quaisquer elementos que 

levem este juízo a crer, neste momento, que a parte requerida negativará 

seu nome, isto porque percorreu-se lastro temporal superior há 09 (nove) 

anos desde o lançamento do débito até a presente data, o que afasta a 

alegada urgência no presente caso. Ausente, ainda, o “fumus boni iuris”. 

No atual momento processual, não possui a parte autora subsídios para 

provar o que que a requerida irá negativar seu nome, sendo mera 

suposição. Assim, nesse início de cognição, necessário se faz o 

estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa para 

elucidação dos fatos. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a premissa 

do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o 

momento de eventual interposição de recurso. Designe-se nova audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o 

reclamante. Advirto que o não comparecimento do reclamante na 

audiência designada implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo deverá a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12 TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 10 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-57.2019.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELIS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000753-57.2019.8.11.0012. REQUERENTE: SUELIS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Cuida-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Evidência que 

SUELIS JOSE DA SILVA promove em face da MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA – MT, onde busca ser indenizado moralmente pela 

manutenção de penhora , indevidamente, de uma motocicleta que 

encontra-se em seu nome, em razão de dívida já quitada. Assim sendo e 

entendendo preenchidos os requisitos autorizadores, pretende a 

concessão de tutela de evidência para determinar a exclusão da 

Penhora/Renavan do veículo de sua propriedade. Vieram-me os autos 

conclusos. É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido. No que 

concerne ao pedido antecipatório, conforme preceitua o art. 294 do CPC, a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a 

tutela de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se 

prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência 

destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta 

probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o art. 311, inciso IV, do 

mesmo diploma preceitua que: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando; IV - a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. No caso em comento, não vislumbro, no presente momento, a 

presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória rogada, tendo 

em vista que os documentos acostados nos autos, em análise sumária, 

não consubstanciam o direito do autor a ponto de respaldar o deferimento 

do pedido. Nesse início de cognição, não há elemento suficiente e capaz 

de não gerar dúvida razoável ao direito do autor, necessitando o feito de 

dilação probatória, do estabelecimento do contraditório e do exercício da 

ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência, 

pois inexistem elementos que evidenciam o direito invocado pela parte 

autora. Intime-se. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se 

o(a) reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina/MT, 04 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

*O Edital n. 4/2020-CA completo, bem como o Anexo I, que tornam pública 

a Lista de Aprovados e Classificados após a análise da prova prática de 

sentença do processo seletivo para credenciamento de Juiz Leigo do 

Juizado Especial da Comarca de Paranatinga, encontram-se no Caderno 

de Anexo do Diário de Justiça Eletrônico ao final desta Edição.

Clique Aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001785-98.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 11 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000533-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO OAB - MT6818/O (ADVOGADO(A))

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO KOECHE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da certidão de ID 

30142964. Paranatinga, 11 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001613-59.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ALMA KOWALEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALMAS CARTORIO DO REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora acerca 

do despacho de ID 26236774.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001808-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI VERLLINDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERI PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Despacho de ID 28363126. Paranatinga, 11 

de Março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000949-62.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte Autora Eunice para 

especificar as provas em 15 dias e, sucessivamente, ao Réu Banco BMG 

para especificar no mesmo prazo, as quais pretendem produzir.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25913 Nr: 1950-17.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Assis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31597 Nr: 2024-03.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Alves Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50854 Nr: 17-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bela Barcelo Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51559 Nr: 764-17.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Lucchesi Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54443 Nr: 542-15.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Timóteo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56841 Nr: 2322-87.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 2331-49.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58363 Nr: 3296-27.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miranda Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 
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Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 147-86.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Cirilo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 173-84.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Duques Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64770 Nr: 2665-49.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o Dr. Nilson Novaes Porto para 

juntar aos autos a procuração da parte autora, pois compulsando os autos 

não foi localizada, bem como que forneça os dados da conta bancária CPF 

para que seja expedido alvará de liberação no SISCONDJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74343 Nr: 3316-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edna de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte requerente 

para que forneça os dados da conta bancária CPF para que seja expedido 

alvará de liberação no SISCONDJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001674-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TARCISIO ELEUTERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da presente carta 

precatória, trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, 

conforme artigo 388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT. IMPULSIONO, 

ainda, para, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca do local ou região em que 

deverá ser emitida a guia entrar em contato com a Central de Mandados 

pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001618-81.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MARODIN (REQUERIDO)

JAIR MARODIN - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 2934-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Pasini, Odete Lourdes Bergamaschi Pasini, João 

Ivair Pasini, Rosmeri Locatelli Pasini, Vanderlei Pasini, Maria do Carmo 

Pasini, João Francisco do Nascimento, Giuseppe Castelli, Marilene Pasini, 

Martim Norberto Post, Heriberto Dall'Agnol, Neiva Terezinha Cenci 

Dall'Agnol, Hugo Burille Dall'Agnol, Fernando Pacheco Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kipper, Mauri Kuika, Divino Bugre, Geneci 

Wolf, Valter de Oliveira, Nivaldo, Cleude Nure, Lindomar, Divino, Daniel 

Gaspar, Egon Fridrich Koellm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, José Mauricio da Paz Neto - OAB:24301-MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Renato Cardoso Paião 

- OAB:OAB-MT 22578/O

 VISTO,

Nos termos da Portaria n. 104/2019-CGJ de 22 de agosto de 2019, a qual 

dispõe sobre a atuação das equipes de ação rápida no regime de exceção 

nas 1ª e 2ª Varas e no Juizado Especial da Comarca de Paranatinga, 

declarado pelo Provimento n. 15/2019-CM, promovo a devolução dos autos 

à Secretaria.

 Paranatinga/MT, 13 de setembro de 2019.
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 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 2934-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Pasini, Odete Lourdes Bergamaschi Pasini, João 

Ivair Pasini, Rosmeri Locatelli Pasini, Vanderlei Pasini, Maria do Carmo 

Pasini, João Francisco do Nascimento, Giuseppe Castelli, Marilene Pasini, 

Martim Norberto Post, Heriberto Dall'Agnol, Neiva Terezinha Cenci 

Dall'Agnol, Hugo Burille Dall'Agnol, Fernando Pacheco Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kipper, Mauri Kuika, Divino Bugre, Geneci 

Wolf, Valter de Oliveira, Nivaldo, Cleude Nure, Lindomar, Divino, Daniel 

Gaspar, Egon Fridrich Koellm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, José Mauricio da Paz Neto - OAB:24301-MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Renato Cardoso Paião 

- OAB:OAB-MT 22578/O

 A pluralidade de partes no polo passivo da ação Reintegração de Posse 

não induz ao conceito de interesse coletivo capaz de firmar a competência 

da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, própria 

para processar e julgar ação que envolva disputa coletiva pela posse da 

terra.A questão que não envolva litígio agrário coletivo deve ser 

processada e julgada pela lei processual civil, ou seja, pelo Juízo do local 

do imóvel.Se a parte recorrente não possui os benefícios da assistência 

judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o 

recolhimento em dobro na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A não 

observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede 

o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção. (N.U 

0032543-67.2011.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

01/02/2018).Assim, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de 

fls.438/439.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 2934-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Pasini, Odete Lourdes Bergamaschi Pasini, João 

Ivair Pasini, Rosmeri Locatelli Pasini, Vanderlei Pasini, Maria do Carmo 

Pasini, João Francisco do Nascimento, Giuseppe Castelli, Marilene Pasini, 

Martim Norberto Post, Heriberto Dall'Agnol, Neiva Terezinha Cenci 

Dall'Agnol, Hugo Burille Dall'Agnol, Fernando Pacheco Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kipper, Mauri Kuika, Divino Bugre, Geneci 

Wolf, Valter de Oliveira, Nivaldo, Cleude Nure, Lindomar, Divino, Daniel 

Gaspar, Egon Fridrich Koellm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, José Mauricio da Paz Neto - OAB:24301-MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Renato Cardoso Paião 

- OAB:OAB-MT 22578/O

 Código 73399.

VISTO,

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerida 

quanto à decisão de fl. 438/439, que deferiu a tutela de urgência.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não encontrar respaldo 

no ordenamento jurídico.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de fls. 614/620, mantendo a decisão de fls. 

438/439 na íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a citação dos requeridos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-48.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MINATTO GOMES (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) CATIANE MICHELE 

DIAS OAB: MT0012188A e Intimação do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) OZANA BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT4062-A, para 

comparecerem a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 11/05/2020 às 

13h20min, devendo avisar aos (a) seus (a) clientes. O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do Promovido importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-48.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO OAB - MT16964/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

MT17240-O, da audiência de conciliação designada para o dia 25/10/2017 

Hora: 13:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-48.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO OAB - MT16964/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 
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- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010108-12.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SCHULZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPLANT COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre os 

termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 30139431 e 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DALLA VECHIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA OAB - 846.161.301-59 

(PROCURADOR)

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT3483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre os 

termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 29854478, bem 

como para informar o atual endereço da parte executada e requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000040-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELYSSON GALVÃO SUZUKI FILIPIN DE 

SENA - MT13997/O, dos termos da r. decisão proferida no ID 28376414 e 

da data designada para realização de audiência: Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Sala de conciliação do CEJUSC Data: 06/05/2020 Hora: 

14:30 , devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000355-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000355-77.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 5.949,21 ESPÉCIE: [Férias]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

REGINALDO LEANDRO DOS SANTOS Endereço: Rua Colômbia, 67, 

Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 

Endereço: RUA MIN. CESAR CAES, 226, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA e respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação do prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 11 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-34.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILAMIR JOSE LONGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001108-34.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 368.879,34 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Setor 

Bancário Sul, Lote 32, Quadra 04, Bloco C, Edificio Sede III, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: VILAMIR JOSE LONGO 

Endereço: Rua Tiago, Centro, MARACAJU - MS - CEP: 79150-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000887-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DA SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000887-85.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.239,81 ESPÉCIE: 

[Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: PABLO DA SILVA DE AZEVEDO Endereço: Rua Pedro 

Alvares Cabral, 376, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da 

sentença sob ID: 26113735, proferida nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000823-75.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 24.208,02 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: AV 

CIDADE DE DEUS, S/n, PREDIO PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO 

- SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO MILTON 

MAXIMO DOS SANTOS Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da sentença sob ID: 26114795 proferida nos 

autos do processo acima identificados vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001236-54.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ABREU DOS SANTOS OAB - MT26514/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001236-54.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: 

CARLUCIO NASCIMENTO DE ARAUJO Endereço: RUA B-1, 535, CASA, 

JERUSALEM, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Jurisdição Voluntária Endereço: Jurisdição Voluntária, 

Jurisdição Voluntária, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que 

providencie a juntada aos autos das certidões negativas de antecedentes 

criminais de Carlucio Nascimento Araújo, de Primeiro e Segundo Grau e 
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dos Estados de Mato Grosso e Pará nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000308-06.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, IPTU/ Imposto Predial 

e Territorial Urbano]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ZILDA DA SILVA BEZERRA Endereço: Rua Presidente Tancredo 

Neves, 450, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: Rua 

Ministro César Cals, 226, Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA e respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação do prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 11 de 

março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 93009 Nr: 3423-86.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado THIAGO VINICIUS 

FERREIRA BRITO, mediante a observância das seguintes medidas 

cautelares previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais 

deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e 

decreto da prisão preventiva:a) comparecimento a todos os demais atos 

policiais e judiciais;b) proibição de aproximar-se da vítima YASMIM 

VITÓRIA COSTA SILVA e seus familiares em distância inferior a 200 

(duzentos) metros;c) proibição de manter contato com a vítima YASMIM 

VITÓRIA COSTA SILVA e seus familiares por qualquer meio, seja pessoal, 

digital ou telefônico;d) manter o endereço atualizado.DETERMINO ao oficial 

de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do 

ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO AO INDICIADO 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA 

DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SERVE A DECISÃO COMO 

CARTA PRECATÓRIA E ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, 

salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as 

medidas cautelares ora deferidas, bem como conste no alvará de soltura a 

data da audiência abaixo.No mais, considerando a portaria 06/2020 – 

GAB, que cancelou todos as audiências designadas na Comarca de 

Guarantã do Norte, tendo em vista a necessidade da adequação da pauta 

para otimização dos trabalhos, visto que este magistrado foi designado na 

data de 18 de fevereiro de 2020, em caráter excepcional para responder, 

cumulativamente, pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, a 

partir de 20.02.2020, aliado aos fatos de responder pela Vara da Infância 

e Juventude da Comarca de Alta Floresta, a qual abrange na sua maioria 

processos que tramitam com prioridade especial, além de estar convocado 

para participar dos mutirões da Corregedoria, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65298 Nr: 2560-09.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SOUSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o crédito remanescente nestes autos foi 

integralmente pago conforme Alvará(s) Eletrônico(s) nº589962-1/2020 e 

589965-6/2020 de fls. 207/208.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 1217-36.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-B

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte executada para se 

manifestar quanto ao cálculo de atualização monetária às ffls. 103 e, se 

houver concordância, efetuar o pagamento em 15 (quinze) dias

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100158 Nr: 554-82.2020.811.0023
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIELTON PEREIRA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INITMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 554-82.2020.811.0023 código: 100158

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JUSTIÇA PUBLICA

RÉU(S): ERIELTON PEREIRA SENA

INTIMANDO: Indiciado(a): Erielton Pereira Sena, Cpf: 05014601103, Rg: 

2474809-9 SSP MT Filiação: Edmar Sena Barata e Maria do Livramento 

Pinheiro Pereira, data de nascimento: 08/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de azevedo-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Endereço: Rua 

B-4, 141, Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo 

66-9-9930-2692-MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, quanto à 

aplicação das medidas de proteção, consistente em:

 1) Proibição do Agressor de manter contato com a requerente Rafaela por 

qualquer meio de comunicação;

2) Proibição do Agressor de frequentar o trabalho e casa da requerente, a 

fim de preservar sua integridade física e psicológica.

ADVERTÊNCIA: O agressor fica advertido de que o descumprimento da 

ordem judicial poderá implicar na decretação de sua prisão preventiva.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 6 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90301 Nr: 1518-46.2018.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PARANHOS FILHO, GERALDO PARANHOS 

COSTA, MARLENE PARANHOS NEVES, MARIA APARECIDA PARANHOS 

NEVES, MARIA BERNARDINA SOUTO PARANHOS, SIMONE ROQUIA 

BORGES PARANHOS,, ADEMILTON SANTOS BARBOSA, ELVIS 

PARANHOS LIBERATO, JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PARANHOS COSTA, ONOFRE 

PARANHOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos herdeiros, na pessoa de seu advogado, para 

informar se tem interesse em aceitar o encargo de inventariante e/ou 

indicar eventuais herdeiros, no prazo de 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 740-23.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, MARISETE TERESINHA 

ALBERTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO ARTIFÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 Pelo exposto, aplicando o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos 

do CPC c/c art. 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça 

gratuita e pagamento de custas ao final do processo, todavia, concedo o 

parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, em 6 (seis) 

parcelas de igual valor, devendo a primeira ser paga no prazo de 5 (cinco) 

dias, após a respectiva intimação para pagamento, e as demais nos 

meses subsequentes, sob pena de extinção do processo.Após, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para pagamento, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Comprovado o pagamento da primeira parcela, voltem os autos 

conclusos para imprimir regular prosseguimento do feito.Oficie-se ao 

Departamento de Controle de Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) 

para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento parcelado.NÃO HAVENDO PAGAMENTO DAS PARCELAS NO 

PRAZO, CERTIFIQUE-SE E VOLTEM OS AUTOS PARA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, DIANTE DA DESSIDIA DOS AUTORES QUANTO AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESUAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 740-23.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, MARISETE TERESINHA 

ALBERTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO ARTIFÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 FINALIDADE: Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que tome ciência do conteúdo da decisão a seguir resumida:"Pelo 

exposto, aplicando o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do 

CPC c/c art. 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça 

gratuita e pagamento de custas ao final do processo, todavia, concedo o 

parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, em 6 (seis) 

parcelas de igual valor, devendo a primeira ser paga no prazo de 5 (cinco) 

dias, após a respectiva intimação para pagamento, e as demais nos 

meses subsequentes, sob pena de extinção do processo.Após, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para pagamento, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Comprovado o pagamento da primeira parcela, voltem os autos 

conclusos para imprimir regular prosseguimento do feito.Oficie-se ao 

Departamento de Controle de Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) 

para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento parcelado.NÃO HAVENDO PAGAMENTO DAS PARCELAS NO 

PRAZO, CERTIFIQUE-SE E VOLTEM OS AUTOS PARA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, DIANTE DA DESSIDIA DOS AUTORES QUANTO AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESUAIS."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88937 Nr: 647-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na 

denúncia, para condenar o denunciado LUIZ CARLOS RODRIGUES, já 

qualificado, como incurso nas sanções do artigo 302 do Código de 

Trânsito Brasileiro.Causas de aumento e diminuição de penaInexistem 

causas de aumento e diminuição.Fica o réu condenado a pena definitiva 

de 02 (dois) anos detenção, pela pratica do delito tipificado no artigo 302 

do Código de Transito Brasileiro.4 - REGIME DE CUMPRIMENTO DE 

PENAAnte o quantum de pena e a primariedade do réu, o regime inicial de 

cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o aberto (art.33, § 

2º, alínea ‘c’, do Código Penal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-97.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-97.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:JOELMA 

RODRIGUES CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLLEY 

SILVA DE ARAUJO, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA POLO 

PASSIVO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-73.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000159-73.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAIMUNDA BATISTA Endereço: RUA GOVERNADOR 

VALADARAES, 416, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS 

Endereço: RUA INÁCIO LUSTOSA, 755, SÃO FRANCISCO, CURITIBA - PR - 

CEP: 80510-000 Senhor(a): RAIMUNDA BATISTA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-56.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. V. E. P. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000186-56.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: casa, 254, 

liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, s/n,, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-41.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000187-41.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: casa, 254, 

liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LIBERTY SEGUROS S/A Endereço: RUA DOUTOR GERALDO 

CAMPOS MOREIRA, 110, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-020 Senhor(a): FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

17/04/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-26.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. P. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000188-26.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: casa, 254, 

liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA 

GENERAL CÂMARA, 230, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - 

CEP: 90010-230 Senhor(a): FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

17/04/2020 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-78.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000288-78.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 47,95 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA NEUZA GOMES BEZERRA 

Endereço: RUA GOIAS, 68, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Endereço: AV. BRASIL, 111, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): MARIA NEUZA GOMES BEZERRA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

26/03/2020 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001468-66.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.440,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE 

Endereço: AV LION INTERNACIONAL, S/N, Nova Esperança, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: AVENIDA PARIS, 675, 

PARQUE RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - CEP: 86041-120 

Senhor(a): FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-88.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000158-88.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAIMUNDA BATISTA Endereço: RUA GOVERNADOR 

VALADARAES, 416, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SABEMI SEGURADORA S.A Endereço: 

RUA SETE DE SETEMBRO, 515, - ATÉ 998/999, CENTRO HISTÓRICO, 

PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 Senhor(a): REU: SABEMI 

SEGURADORA S.A A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 15:00 , a ser realizada na 

sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR AQUINO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para manifestação nos autos, dentro do 

prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

RUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BRENNER GALVAO FILHO OAB - MS7868 

(ADVOGADO(A))

CARINA BOTTEGA OAB - MS11618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL PRADO DA SILVA (REU)

ISMAEL SOUZA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002835-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOME MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para manifestação nos autos, dentro do 

prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003655-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para manifestação nos autos, dentro do 

prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000731-59.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário 

referente aos três meses anteriores antes do primeiro desconto, em 05 

dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-45.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000719-45.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário de 

03 meses antes do primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-90.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000716-90.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário de 

03 meses antes do primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-75.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000717-75.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário de 

03 meses antes do primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004364-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TONHA ALVES JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unemat Campus Pontes e Lacerda (IMPETRADO)

JOCILAINE GARCIA (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1004364-15.2019.8.11.0013. 

IMPETRANTE: RENATO TONHA ALVES JUNIOR AUTORIDADE COATORA: 

JOCILAINE GARCIA IMPETRADO: UNEMAT CAMPUS PONTES E LACERDA 

Vistos. Diante da petição retro, verso, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004216-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004216-04.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUCIA FANTE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Intimem-se as partes para que indiquem quais 

provas pretendem produzir, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002033-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002033-60.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

PATRICIA SILVA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS ajuizou demanda ação em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para concessão de benefício previdenciário de Salário 

Maternidade. Juntou documentos que entendeu necessário. Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação. O requerente apresentou 

impugnação à contestação. Realizada audiência, foram ouvidas duas 

testemunhas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Pretende a autora o reconhecimento de sua condição de 

trabalhadora rural e, como consequência, o deferimento em seu favor do 

benefício de Salário Maternidade em decorrência do nascimento de seu 

filho DAVI ANTONIO DOS SANTOS TOSSUÉ, nascido no dia 22 de Outubro 

de 2013,. Pois bem, no que se refere ao salário maternidade é devido à 

segurada da Previdência Social, durante cento e vinte dias, com início no 

período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no 

concernente à proteção à maternidade, sendo pago diretamente pela 

Previdência Social, nos exatos termos do artigo 71 da Lei de Benefícios da 

Previdência Social. O art. 25, II, da Lei nº 8.213/91 exige das contribuintes 

individuais, seguradas especiais e facultativas a implementação da 

carência de dez contribuições para a concessão do benefício. Narra o art. 

15, inciso II da Lei nº 8213/91: “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração;” No caso dos autos, demonstrou a autora 

estar no período de carência, sendo responsabilidade do requerido a 

obrigação intentada na inicial. Nesse sentido: AGRAVO LEGAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. 

SEGURADA DESEMPREGADA. PARTO NO PERÍODO DE GRAÇA. 

RESPONSABILIDADE DO INSS PELO PAGAMENTO. PRECEDENTES 1. O 

salário-maternidade é devido a todas as seguradas da Previdência Social, 

gestantes ou adotantes, sejam elas empregadas, avulsas, domésticas, 

contribuintes especial, facultativa ou individual, ou mesmo desempregada. 

2. Especificamente em relação à segurada desempregada, a matéria foi 

regulamentada no parágrafo único do artigo 97 do Decreto nº 6.122/07, 

que dispõe que “durante o período de graça a que se refere o art. 13, a 

segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade 

nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas 

hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o 

benefício será pago diretamente pela previdência social”. 3. Não havendo 

na Lei nº 8.213/91 qualquer restrição quanto à forma da rescisão do 
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contrato de trabalho da segurada desempregada para o recebimento do 

salário-maternidade, não pode a norma infralegal, desbordando dos seus 

limites regulamentares, fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da 

legalidade. 4. Para fins de recebimento do salário-maternidade, é 

irrelevante que a demissão tenha se dado com ou sem justa causa, ou 

mesmo a pedido, bastando que a trabalhadora preencha os requisitos 

legais para o seu gozo, ou seja, mantenha a qualidade de segurada, 

observado o prazo de carência e o período de graça. 5. A 

responsabilidade da empresa para o pagamento do mencionado benefício 

estabelecida no § 1º do artigo 72 da Lei 8213/91, tem natureza meramente 

substitutiva, restando evidente que a responsabilidade pelo pagamento do 

salário – maternidade é do INSS. Precedentes deste Tribunal: Apelreex 

00057092620114036106, Desembargadora Federal Tania Marangoni; Ac 

00006724020054036005, Desembargadora Federal Therezinha Cazerta. 6. 

Agravo legal não provido. (TRF-3 – AI: 00317077320144030000 SP , 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de 

Julgamento: 09/03/2015, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2015) 

Diante disso, tenho como atendidos os requisitos para o recebimento do 

Salário Maternidade. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial para condenar o réu a pagar a autora o salário-maternidade 

equivalente ao período de 120 (cento e vinte) dias pelo nascimento de 

DAVI ANTONIO DOS SANTOS TOSSUÉ, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor do 

salário-maternidade será equivalente ao do salário mínimo na época em 

que cada prestação se tornou devida. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000709-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000709-98.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO CIFRA S.A. Ao requerente para 

que comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à 

instituição financeira e apresente extrato bancário de 03 meses antes do 

primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TACHHOLKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEMES BIZO DO PRADO OAB - MT27471/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004208-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINO MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004059-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EDUARDA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004453-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUARITA BORGES BENTO OAB - SP207199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS APARECIDO PAVINE (REQUERIDO)

FERNANDO FRAGA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para realizar o recolhimento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 383,00. Pontes e Lacerda/MT, 11 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002236-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALMIS GONZALEZ RODRIGUEZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Notifico as partes para que compareçam em cartório a fim de retirarem a 

certidão de casamento averbada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000706-46.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário de 

03 meses antes do primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003547-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STAF SISTEMAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MS15994 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO MEIRA LIMA OAB - MS17216-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003547-48.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): STAF 

SISTEMAS LTDA - EPP PARTE RÉ: REU: MUNICIPIO DE VALE DE SAO 

DOMINGOS Certifico que decorreu o prazo concedido à parte ré sem que 

houvesse manifestação. Assim, intimo a parte autora para requerer o que 

entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO PEREIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000513-02.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: LUZIANO 

PEREIRA MAIA PARTE RÉ: EXECUTADO: BENEVAL FOGACA DOS 

SANTOS Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem 

que houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, 

para que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no 

prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Pontes e 

Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001259-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

ECIO TAVORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO (REU)

JOSE INACIO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO OAB - RJ109231-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT OAB - SP100129 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001259-64.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EVALDO DE 

CAMPOS, ECIO TAVORA PARTE RÉ: REU: SEBASTIAO VIEIRA DE 

MORAES FILHO, JOSE INACIO RIBEIRO Tendo em vista a juntada dos 

documentos (IDs 28351378 e seguintes), abro vista dos autos à parte 

autora para apresentação de memoriais, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001181-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CASERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS OAB - 993.894.361-68 

(PROCURADOR)

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCINEU FERNANDES DA CRUZ (REU)

MESSIAS MOREIRA LAMAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001181-70.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALEXANDRO CASERES PROCURADOR: 

ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS PARTE RÉ: REU: MESSIAS 

MOREIRA LAMAR, DIRCINEU FERNANDES DA CRUZ Tendo em vista o teor 

da certidão do oficial de justiça (IDs 29309070 e seguintes), intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002435-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

JOSE AGOSTINHO DE SOUZA OAB - 094.169.356-20 (PROCURADOR)

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002435-78.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

GERONIMO DE SOUZA PROCURADOR: JOSE AGOSTINHO DE SOUZA 

PARTE RÉ: EXECUTADO: JAKLES BORGES TAQUARY, LELIENE MARIA 

LIMA Tendo em vista o teor da manifestação juntada (IDs 29629421 e 

seguintes), intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS FALCONI MUNDIM DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 
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PROCESSO:1000630-90.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO PARTE RÉ: EXECUTADO: FRANCIS FALCONI MUNDIM DO 

NASCIMENTO Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 26652148 

e 26652150), intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000655-06.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: REU: NEIMAR APARECIDO ELIZARDO 

DOS SANTOS - ME Certifico que decorreu o prazo concedido à parte ré 

sem que houvesse manifestação. Assim, intimo a parte autora para 

requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001010-16.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: REU: SILVANA BEVILAQUA DOS 

SANTOS Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça (IDs 

25795216 e 25795219), intimo a parte autora para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERCOLE GARBIN (REU)

FLADEMIR ROQUE TOZO (REU)

ADALBERTO SANCHES (REU)

NILTON PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001227-59.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PATRICIA 

MARTINS SANCHES NANTES PARTE RÉ: REU: NILTON PEREIRA DOS 

SANTOS, ADALBERTO SANCHES, JOAO HERCOLE GARBIN, FLADEMIR 

ROQUE TOZO Certifico que decorreu o prazo concedido à parte ré 

Adalberto Sanches sem que houvesse manifestação. Assim, intimo a 

parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001491-76.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO PARTE RÉ: EXECUTADO: LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - 

ME Tendo em vista a juntada dos documentos aos autos (IDs 27421048 e 

27421052), intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SANTOS COSTA OAB - MG156525 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001236-21.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUIZ 

FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA PARTE RÉ: REU: GASP - GRUPO 

ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR Certifico que a contestação 

apresentada nos autos (IDs 29996352 e seguintes) é tempestiva. Assim, 

intimo a parte autora para apresentação de impugnação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003980-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

L. T. S. (HERDEIRO)
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C. D. M. C. (HERDEIRO)

A. M. T. S. (HERDEIRO)

C. M. T. (HERDEIRO)

J. M. T. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003980-52.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO 

(39) PARTE AUTORA: REQUERIDO: CACILDO MARTINS DE MENEZES 

PARTE RÉ: ESPÓLIO: RG Tendo em vista o teor das manifestações da 

Fazenda Pública Municipal (IDs 29733558 e seguintes) e da Fazenda 

Pública Estadual (ID 29968006), bem como do documento juntado (IDs 

29969453 e 29969454), intimo a parte autora para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001567-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO PEREIRA DE SALLES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001567-66.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: LUIZ MARCIO PEREIRA DE 

SALLES Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça (IDs 

25199594 e seguintes), intimo a parte autora para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002770-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002770-63.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: ROMILDO PEREIRA Tendo 

em vista o teor do documento juntado (IDs 27031825 e 27031828), intimo a 

parte autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002146-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002146-14.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28352417 e 28352418), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001224-70.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO CETELEM S.A. 

Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 29327652 e seguintes), 

abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004035-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA HELENA STAUT COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004035-03.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

TEREZINHA HELENA STAUT COSTA PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Certifico que decorreu o 

prazo concedido à parte ré sem que houvesse manifestação. Assim, 

intimo a parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001944-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001944-37.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

29300905 e 29300907), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003957-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GODOI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003957-09.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WILIAN 

GODOI RODRIGUES PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 29066587 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004026-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIAN GABRIEL TENORIO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004026-41.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): RIAN 

GABRIEL TENORIO CARVALHO PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 29515790 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentação 

de impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000803-46.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: PAULO LINO DA SILVA. REQUERIDO: DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Vistos. De proêmio, o (a) requerente 

não comprovou a impossibilidade financeira momentânea para custear as 

despesas inerentes à distribuição do processo. No mais, da análise dos 

elementos de informação constantes dos autos, verifica-se sem 

dificuldades que os pressupostos para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita não estão pressentes. Neste viés, insta 

consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o 

pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, 

do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 

parte autora comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via 

DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000791-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE MELO CANCI (REQUERENTE)

WANDERSON MICHEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT27556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000791-32.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: WANDERSON MICHEL DA SILVA. REQUERENTE: BRUNA DE 

MELO CANCI. Vistos. COLHA-SE parecer do Ministério Público, nos termos 

do art. 178, II, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do 

prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164550 Nr: 2393-46.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

ao autor ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do requerimento 

administrativo, ocorrido em 29 de novembro de 2017. O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 
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STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

d i s p o s t o  n a  L e i  E s t a d u a l  n º 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 22/23 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 7476-14.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA, 

Marcus Vinicios da Silva Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Marc Soares da Silva - 

OAB:1.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 DELIBERAÇÕES

a) DEFIRO o pedido formulado pela parte requerida, quanto à desistência 

da oitiva da testemunha Luciano Cardoso.

b) Considerando que o advogado do autor, a despeito de devidamente 

intimado, não compareceu a presente solenidade, DECLARO a perda da 

faculdade processual de produzir a prova oral consistente no depoimento 

pessoal do requerido, nos termos do art. 362, § 2º, NCPC.

c) Ademais, AGUARDE-SE a devolução das cartas precatórias expedidas 

às Comarcas de Cáceres/MT (fl. 457) e Várzea Grande/MT (fl. 458).

d) Com o retorno das missivas, DECLARO encerrada a instrução 

processual e, consequentemente, fraqueio às partes o prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias para oferecimento de alegações finais, com início de 

fluência para o autor.

e) Após, à conclusão dos autos para prolação da sentença.

f) Saem os presentes intimados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000819-97.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 11 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000819-97.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 11 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON MENINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000828-59.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

CLAUDEMILSON MENINO DOS SANTOS. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 11 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001120-78.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALEXON DIAS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cuida-se de 

ação de cobrança ajuizada por ALEXON DIAS SANTOS em face de 

SEGURADORA LÍDER, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 24/06/2018. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 19360163 - Pág. 1 a Id. 19360178 - 

Pág. 2. Determinada a emenda da inicial para que a parte autora juntasse 

aos autos o indeferimento do pedido administrativo para pagamento da 

indenização (Id. 19362156), a parte autora atendeu à determinação judicial 

em Id. 19560468. A contestação se acha encartada em Id. 20591014, 
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tendo a demandada, pugnado pela improcedência do pedido contido na 

exordial. Réplica em Id. 20965751. O feito foi saneado em Id. 21172066, 

oportunidade em que as preliminares foram afastadas e se determinou a 

realização de perícia médica. Avaliação médica, em Id. 27751492. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, conveniente registrar que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela 

demandante, mormente pelo boletim de acidente (Id. 19360178), que é 

conclusivo ao afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 24/06/2018. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pelo laudo pericial encartado em Id. 27751492. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no 

que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento 

da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 

de maio de 2007, houve alteração na tarifação das indenizações do 

seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

17/09/2017, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Assim, o laudo pericial constante dos 

autos informado que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é 

de caráter permanente, já que houve a perda funcional em grau de 10% 

(dez por cento) da funcionalidade da estrutura torácica, em decorrência 

do acidente automobilístico. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 10% (13.500,00 x 100%) do teto máximo em razão da perda 

da funcionalidade da estrutura torácica, qual seja, R$ 1.350,00 (mil, 

trezentos e cinquenta reais). Dessa forma, o conjunto probatório revela 

que a parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, 

portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, 

ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para CONDENAR a 

demandada SEGURADORA LÍDER ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil, 

trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Em decorrência do princípio da causalidade, 

condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), com espeque no art. 85, §8°, do NCPC. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores vinculados ao processo a título de honorários 

periciais. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 11 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 200641 Nr: 8456-53.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jânio Lima da Conceição, Sebastião André de 

Araújo Filho, Valci da Silva Costa, ROSA MARIA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública em que a denúncia foi recebida, tendo sido 

os acusados devidamente citados e oferecido resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Improcede a alegação de inépcia da inicial sustentada pela defesa da ré 

Rosa Maria, vez que suas invocações se confundem com o mérito e como 

tal serão oportunamente analisadas.

Assim, ratifico o recebimento da denúncia nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 

2020, às 14h.

Intimem-se os réus, testemunhas e vítima.

Intimem-se Ministério Público, Advogados Constituídos e a Defensoria 

Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

¬

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201449 Nr: 8898-19.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERT PEREZ ZEBALLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Recebo os embargos de declaração opostos tempestivamente pelas 

partes. Razão assiste à diligente promotoria de justiça quanto ao evidente 

erro material constante da sentença condenatória proferida nos presentes 

autos, de modo que provejo os embargos opostos para o fim de sanar a 

contradição apontada, passando a sentença a dispor da seguinte 

redação: ...Em terceira fase, sendo o acusado tio da vítima, incide a causa 

de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, motivo pela 

qual elevo a pena para 15 anos de reclusão. Demonstrado nos autos, em 

especial pela riqueza de detalhes coerentemente narrados pela vítima em 

juízo, a ocorrência de no mínimo nove atos libidinosos e relações sexuais 

entre esta e o acusado, impõe-se o sopesamento do crime continuado, 

vez que os delitos são da mesma espécie e foram praticados em 

semelhantes condições de tempo, local e maneira de execução, devendo 

os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, 

aplicando-se uma só das penas acrescida de 2/3, ante o total de crimes 

apurados, ou seja, nove atos libidinosos e conjunções carnais havidos 

pelo réu com a vítima. Assim, aumento a pena em 2/3, chegando ao total 

de 25 anos de reclusão, o qual torno definitivo, vez que ausentes causas 

de diminuição... Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, em 

seus efeitos legais. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

contrarrazões no prazo legal. Promova-se a intimação do advogado dativo 

Dr. Adriano, que patrocinou parte da defesa do acusado e cujos 

honorários foram arbitrados por ocasião da sentença. Resta, contudo, 

desnecessária a continuidade de tal nomeação, vez que a Defensoria 

desta comarca recentemente teve suas atribuições criminais lotadas, a 

qual reassumiu a condução da defesa do acusado. Com a vinda das 

contrarrazões ministeriais, encaminhem-se os autos ao E.TJMT para 

apreciação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203660 Nr: 9941-88.2019.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josângela Mayara Ferreira 

Rodrigues - OAB:RO0005909, Maria Siqueira da Costa Bertaioli - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Havendo a parte requerida oferecido contestação, intime-se a parte 

autora para réplica em 15 dias.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer em 15 dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de dilação de prazo apresentado pelo setor 

psicossocial deste juízo para entrega de laudo de estudo anteriormente 

determinado. Informe-se a referido setor a dilação por 30 dias a contar do 

pedido. INTIMEM-NOS com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206718 Nr: 11587-36.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adauto de Oliveira, Cristiane Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº 1555 de 04/12/2019, da Presidência do TJMT, 

decretando ponto facultativo em 09/04/2020, REDESIGNO a audiência 

outrora aprazada para o dia 30 DE ABRIL DE 2020, às 15h00min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 209317 Nr: 1323-23.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Aparecida de Godoy - 

OAB:204296

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº 1555 de 04/12/2019, da Presidência do TJMT, 

decretando ponto facultativo em 09/04/2020, REDESIGNO a audiência 

outrora aprazada para o dia 30 DE ABRIL DE 2020, às 16h15min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARPES & CARPES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000196-33.2020.8.11.0013. REQUERENTE: OLECIR AQUINO CORREA 

REQUERIDO: CARPES & CARPES LTDA - ME Vistos, etc. Uma vez citada a 

parte executada, esta requereu o parcelamento do débito, na forma do art. 

916 do Código de Processo Civil: Art. 916. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1º O exequente será 

intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do 

caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2º Enquanto 

não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas 

vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3º Deferida a 

proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos 

os atos executivos. § 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos 

executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5º O 

não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I 

- o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao 

executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não 

pagas. § 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa 

renúncia ao direito de opor embargos § 7º O disposto neste artigo não se 

aplica ao cumprimento da sentença. Desse modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos 

do art. 916 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Enquanto 

não apreciado o requerimento, deverá o executado efetuar o depósito das 

parcelas vincendas. Desde já autorizo o levantamento, pela parte 

exequente, das parcelas depositadas, devendo ser expedido alvará. 

Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY APARECIDA GARCIA MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do promovente para, no prazo legal, formular 
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pedido de cumprimento de sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000833-81.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JURACI DE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 22/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA CARVALHO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000834-66.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:BRUNA MARIA 

CARVALHO FREIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA PIRES DA 

COSTA POLO PASSIVO: CAB PONTES E LACERDA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 22/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000836-36.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:WALDEIR 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 22/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000837-21.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JURACI DE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIR 

OSVANDO FRANCO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 22/04/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000838-06.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EVERTON 

NASCIMENTO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERTON 

NASCIMENTO ROCHA POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 22/04/2020 Hora: 12:50 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AGUIMAR MOREIRA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000839-88.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CELIO AGUIMAR 

MOREIRA AZAMBUJA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO LINO 

DA SILVA, ADRIANO DOMINGUES FERNANDES POLO PASSIVO: CAB 

PONTES E LACERDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 22/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000840-73.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JOSEFA MARIA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 22/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-43.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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IENE APARECIDA DE SOUZA HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000842-43.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:IENE APARECIDA 

DE SOUZA HERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE 

GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE VALENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000845-95.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KATIA 

CRISTIANE VALENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA 

DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS, CID ROBSON BOLONHESE 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000846-80.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:RAILA DA SILVA 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 13:50 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL JODAS CHICAROLLI - ME (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de abril de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE VALENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000849-35.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KATIA 

CRISTIANE VALENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA 

DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS, CID ROBSON BOLONHESE 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE VALENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000850-20.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KATIA 

CRISTIANE VALENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA 

DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS, CID ROBSON BOLONHESE 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010830-42.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO ALVES (EXEQUENTE)

EDILEUZA RIBEIRO DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO POSSARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte para que indiquem quais provas pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-72.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO LAMOIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000853-72.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELMO LAMOIA 

DE MORAES POLO PASSIVO: CAB PONTES E LACERDA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AGUIMAR MOREIRA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de abril de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE VALENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000845-95.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KATIA 

CRISTIANE VALENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA 

DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS, CID ROBSON BOLONHESE 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000846-80.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:RAILA DA SILVA 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 13:50 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 

22 de abril de 2020 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Certifico nos termos da legislação processual e do art. 482, VI, CNGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de Designação de Audiência de 

Conciliação. Certifico que, a audiência será cancelada, uma vez que o 

horário está diferente da pauta da conciliadora. Certifico ainda que foi 

designado audiência de conciliação para 22 de abril de 2020 às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BARROSO RAMOS 02953051341 (REU)

 

PROCESSO n. 1000857-12.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:LUCIENE DOS 

SANTOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE 

FRANCA DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: THIAGO BARROSO 

RAMOS 02953051341 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de abril de 2020, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BARROSO RAMOS 02953051341 (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 

27 de abril de 2020 às 13h10min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002353-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA RIVAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002353-47.2018.8.11.0013. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERENTE: MARILZA RIVAL DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 
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advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002077-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002077-16.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA 

SILVA LUIZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1- À Secretaria 

para: a) certificar o trânsito em julgado da sentença; b) alterar a classe 

para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000838-06.2020.8.11.0013. AUTOR: EVERTON NASCIMENTO ROCHA 

REU: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para a imediata substituição do produto adquirido. 

Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 18 do Código de Defesa 

do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis pelos vícios de qualidade 

que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, e o §1º do referido 

artigo prevê que, não sendo sanado o vício no prazo máximo de trinta 

dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, atualizada; ou o 

abatimento proporcional do preço. Na espécie, a parte autora comprovou 

que adquiriu a impressora na loja física das Lojas Americanas situada em 

Pontes e Lacerda/MT, e que entrou em contato com a loja para reclamar do 

defeito no produto, mas foi orientado a entrar em contato com o fabricante, 

que afirmou que a assistência técnica mais próxima fica em Cuiabá/MT. 

Mesmo após pedir auxílio da loja para o conserto, o fornecedor informou 

que o consumidor deveria buscar contato direto com a fabricante e que 

nada poderia fazer. Ora, a conduta da loja comerciante é contrária ao 

disposto no art. 18 do CDC, pois a responsabilidade pelo vício do produto é 

solidária entre os fornecedores, de forma que não é o consumidor quem 

deve arcar com o ônus da distância entre sua residência e a assistência 

técnica; tal risco é inerente à atividade econômica exercida pela ré. Os 

documentos juntados aos autos demonstram que o contato com a ré se 

deu em 31/01/2020, ou seja, já passou o prazo legal de 30 dias sem 

solução do defeito, de forma que é direito subjetivo do consumidor a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso. Presente a plausibilidade do direito, verifico também o 

periculum in mora, pois o autor demonstrou que teve que alugar uma outra 

impressora para seu uso enquanto não consegue fazer funcionar a 

impressora que adquiriu. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a ré substitua o produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00, limitada a R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais). 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 11 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003776-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003776-08.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DO NÃO 

CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando a intempestividade dos embargos à execução, conforme 

certidão acostada aos autos, DEIXO DE CONHECER os embargos à 

execução e HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir seus 
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jurídicos e legais efeitos, o direito da parte autora à percepção dos 

honorários. P.R.I. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo 

de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Washington weder (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000513-65.2019.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: WASHINGTON 

WEDER Vistos, etc. Trata-se de ação de ação em que o réu faleceu e, 

intimada a parte autora para promover a citação dos sucessores, fazendo 

prova de sua qualidade, esta deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, consoante certidão existente nos autos. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, VI, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. 

Pontes e Lacerda/MT, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CINTRA BASTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000608-66.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ISABEL CINTRA BASTOS 

ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando os documentos 

carreados aos autos pelas partes, não verifico alteração substancial na 

capacidade econômica da parte executada ISABEL CINTRA BASTOS 

ROCHA que justifique a revogação da justiça gratuita outrora deferida. 

Com efeito, a mera instituição de MEI (microempresa individual) não 

demonstra alta capacidade econômica, sobretudo porque o capital social 

da empresa é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que, ao contrário do 

que sustenta a parte exequente, é irrisório do ponto de vista empresarial 

e, não bastasse, foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme 

demonstrado pela parte executada. Aliás, a parte executada demonstra 

ainda que a empresa foi constituída como forma de precarização da 

relação de trabalho, eis que na verdade é empregada de empresa, com 

salário diminuto, conforme contracheque juntado aos autos. Desse modo, 

ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e INDEFIRO o pedido de 

revogação da justiça gratuita. Via de consequência, remanesce a 

suspensão da exigibilidade do título executivo judicial e, assim, JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, por ausência de exigibilidade do 

título. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 

10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000256-11.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JHONATAN SILVA MAIA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença condenatória proferida contra MOVEIS ROMERA LTDA – em 

recuperação judicial (Processo nº 0006137-12.2018.8.16.0045 - 

Recuperação judicial), em curso perante a 2ª Vara Cível de Arapongas/PR, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 10.12.2019, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra a recuperanda. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra a recuperanda devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 
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CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra a MOVEIS ROMERA LTDA, há dois 

caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é anterior a 

02/05/2018, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma 

do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se 

a certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se o 

fato gerador da demanda é posterior a 02/05/2018, trata-se de crédito 

extraconcursal, devendo o processo seguir curso, até o momento dos 

atos expropriatórios, ocasião em que a competência passar a ser do juízo 

recuperacional. Nesse sentido pode-se valer por analogia da decisão 

proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial do Grupo Oi, que ora 

utilizo como paradigma: E, como concursal, esse juízo da recuperação 

judicial tem considerado todos os créditos, cuja demanda ilíquida tenha se 

iniciado em razão de fato jurídico que precede o deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 20/06/2016, ainda 

que a sentença ou trânsito em julgado sejam posteriores, posição adotada 

com base na jurisprudência mais atual do STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 

1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 33/2018-DAP, também sobre o 

Grupo Oi e que utilizo como paradigma, orientou que: (...) 3. Os processos 

que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a 

liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em 

julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 02/05/2018, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial de MOVEIS ROMERA LTDA, mediante Habilitação 

Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano aprovado. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

em razão da novação, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Expeça-se 

certidão de crédito, a ser retirada pela parte exequente no prazo de 

10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a 

certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-72.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

André Marques Cadre (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000077-72.2020.8.11.0013 REQUERENTE: VANDERSON 

SILVA E SILVA REQUERIDO: ANDRÉ MARQUES CADRE Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão 

pela qual deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, 

com condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. 

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, 

visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto 

no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas. P.R.I. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

à Central de Arquivamento e Arrecadação para intimação da parte autora 

para pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se 

certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Pontes e 

Lacerda/MT, 10 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO OAB - MT26979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000099-33.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARLENE FLORES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Nesta ação de cobrança movida por servidor do ESTADO DE MATO 

GROSSO foi proferida sentença na qual o ente federativo foi condenado a 

pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, conforme apurado 

em liquidação de sentença. A liquidação por arbitramento (art. 509, I e 510, 

ambos do Código de Processo Civil), não exige necessariamente a 

realização de perícia, podendo as partes apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, visando alcançar o valor sem a necessidade de 
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perícia. Assim se procedeu neste feito, dando-se oportunidade às partes 

para manifestação. Em razão da natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

tampouco prova pericial contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, 

também, que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou 

modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem 

ser analisados fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do 

valor da execução. Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo 

entendimento, por muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a 

instância recursal competente para julgamento deste tipo de ação), no 

sentido de julgar procedente o pedido inicial, para determinar a apuração 

em liquidação de sentença do índice de diferença da conversão da URV. 

Tanto que assim se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa 

vênia, tal entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, 

que partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder 

Executivo de Mato Grosso foi prejudicado no momento da conversão da 

URV, sem levar em conta a edição de atos normativos posteriores que, em 

curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a 

menor. Com a alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça 

Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os 

magistrados dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que 

estudar mais profundamente o assunto, apreciando já na fase de 

conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais 

exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. 

O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de que a 

liquidação de sentença é zero. Nesse sentido, menciono os laudos 

periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT, corroborados naqueles feitos e nos seguintes julgados do Eg. 

TJMT e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para 

elaborar esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Vou me abster de transcrever o teor das 

normas, ofícios, laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são 

públicos e facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta 

aos autos digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido 

nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, 

de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a 

repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer 

servidor que tem direito às diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder 

Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, 

isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras 

desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, 

pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em 

assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum 

grano salis, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a 

jurisprudência mais atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de 

um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não 

necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o 

direito à percepção das diferenças, é necessário preencher 

cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser 

sintetizados: a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração 

no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da 

conversão de cruzeiro real para URV; b) A diferença decorrente da 

conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais 

posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou 

seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de 

cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação 

remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve ter ingressado 

nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de 

restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três primeiros 

requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um 

universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja 

vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, entendo ser 

possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas 

de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis que 

amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, 

porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida 

pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada 

rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e terceiro 

requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial 

à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. 

Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei 

que buscava “atender a todos, com especial destaque aos nossos 

educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na 

conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e 

Médicos-Legistas”. Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 

6.528/1994, datada de 15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais 

dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências”. Diversos comparativos e cálculos juntados a vários 

processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e 

julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 

1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram 

que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em 

todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de 

URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 
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6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 em diante, não mais há de se 

perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de 

moeda, porque o reajuste salarial concedido a todos os servidores 

públicos do Poder Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a 

diferença da URV e ainda gerou ganho real. Nesse sentido são as 

Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 6 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000603-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000603-07.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS REU: JULEI RODRIGUES DE MIRANDA 

Vistos. Nos termos do art. 362 do CPC, comprovada a impossibilidade de 

comparecimento em audiência da parte requerida (ID 30025925), 

CANCELO o ato anteriormente designado e designo nova oralidade para o 

dia 14 de abril de 2020 às 14h30min (MT). Saem os presentes intimados. 

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 1069-81.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taniara Sateles Pinheiro 

Nogueira - OAB:ES 27878, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135-MT

 Certifico que em virtude da informação juntada nestes autos através do 

ofício nº 279/2020/PRRMESC/MT, do Gerente de Apoio Adm.e Penal da 

Penitenciária Major Eldo de Sá Correa acerca da impossiblidade de escolta 

do recuperando, impusiono estes autos no sentido de intimar os 

advogados via DJE que a audiência designada nestes autos para o dia 

11/3/2020 às 13h30min será realizada por videoconferencia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85176 Nr: 1698-55.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322

 Certifico que em virtude da informação juntada nestes autos através do 

ofício nº 280/2020/PRRMESC/MT, do Gerente de Apoio Adm.e Penal da 

Penitenciária Major Eldo de Sá Correa acerca da impossiblidade de escolta 

do recuperando, impusiono estes autos no sentido de intimar os 

advogados via DJE que a audiência designada nestes autos para o dia 

11/3/2020 às 13h00min será realizada por videoconferencia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 1337-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, José 

Augusto Astutt Tennure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT- 3.873

 Certifico que procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o 

contido à fl. 240/241

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-46.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES SIMAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000376-46.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:CARLOS 

RODRIGUES SIMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS AUGUSTO 

PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 18/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 11 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA, IDERALDO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Havendo composição amigável entre as partes, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e suspendo o trâmite do feito até o dia 25/11/2020, momento em 

que a parte exequente deverá informar eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de intimação, sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Visto.

Intimem-se as partes acerca da petição do perito de f. 474/475 e, após, 

cumpra-se integralmente as determinações de f. 420/424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71360 Nr: 1882-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO AMERCI FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503

 Visto,

Defiro o pedido de f.151 para fins de suspender o trâmite processual, sine 

die, nos termos do disposto no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000199-25.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GLICERIO BASILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. DE LIMA - ME (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000199-25.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Glicério Basílio Requerido: J. S. de Lima (Lima Comunicação 

Visual) Vistos etc. 1. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

Requerente para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

taxas e custas correspondentes à distribuição, porque o sistema PJe 

acusa a não arrecadação da guia número único 02884.12.03.220-0, 

vencida em 9-3-2020, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente extinção processual sem apreciação do mérito. 2. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000199-25.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GLICERIO BASILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. DE LIMA - ME (LITISCONSORTE)

 

Intimo Vossa Senhora na qualidade de advogado da parte autora para, em 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das taxas e custas 

correspondentes à distribuição, porque o sistema PJe acusa a não 

arrecadação da guia número único 02884.12.03.220-0, vencida em 

9-3-2020, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente 

extinção processual sem apreciação do mérito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73357 Nr: 2680-80.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GONSALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO FINO FACTORING E FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, JUDSON MARTINS CORREIA ME, DIAMOND BLACK 

DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de Souza - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelo 

autor.

Em que pese a documentação apresentada, demonstrando os problemas 

de saúde enfrentados pelo autor, estes não se mostram suficientes a 

comprovar sua incapacidade financeira, sendo necessário, para tal fim, 

apresentação de documento comprobatório de seus rendimentos, por meio 

da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore), ou 

ainda a declaração anual de seu imposto de renda.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as taxas e custas correspondentes à distribuição, sob pena de 

extinção processual sem apreciação do mérito.

b) Decorrido o prazo ou recolhidas as custas e despesas processuais 

competentes, certifique-se e tornem os autos conclusos.

São José do Rio Claro, 10 de março de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 1215-85.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA, JOSE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMEL - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO 

- OAB:5849/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, que 

segue o rito estabelecido no artigo 523 e seguintes do CPC.

Após o trâmite regular da execução, foi efetivado o bloqueio de valores da 

conta da executada Vera Lúcia Ascari Dias da Silva, através do Sistema 

Bacenjud (fl. 142-verso), bem como localizados veículos em nome do 
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executado José Dias da Silva e da executada, através do Sistema Renajud 

(fls. 143/146).

Petição de fls. 149/151 e fls. 159/162 postulando os executados pelo 

desbloqueio dos valores, ante sua impenhorabilidade, afirmando trata-se 

de verba salarial.

Petição de fls. 172/177, onde o exequente requer: (i) bloqueio mensal de 

30% das contas dos executados; (ii) levantamento dos valores 

bloqueados; (iii) expedição de ofício à Caixa Econômica Federal a fim de 

obter informações de saldos em nome dos executados; (iv) expedição de 

ofício ao BB Administradora de Consórcios S/A a fim de obter informações 

acerca dos valores já pagos; (v) penhora sobre o valor solvido dos bens 

alienados; e (vi) alteração da modalidade restrição para 

venda/transferência do veículo.

Petição de fls. 181/182, postulando a executada pela decretação de 

nulidade dos atos praticados a partir do acordo entabulado, visto não 

constar sua assinatura no respectivo termo.

Manifestação do exequente às fls. 186/189 acerca das postulações da 

executada.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Analisando os autos, possível verificar que o advogado subscritor das 

petições de fls. 149/151 e 181/182 não possui poderes para representar a 

executada Vera Lúcia Ascari Dias da Silva.

3. Assim, intime-se, via DJe, o advogado Rodrigo Schwab Mattozo para, 

em 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual da 

executada Vera Lúcia Ascari Dias da Silva, ratificando os atos 

processuais até então praticados.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para análise dos pedidos constantes nas petições de fls. 

149/151, 159/162, 172/177 e 181/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31016 Nr: 1771-48.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 Vistos etc.1. (...) 2. INDEFIRO, por ora, os pedidos de (i) penhora de 

créditos decorrentes de contrato de arrendamento firmado entre o 

executado e Elton Sandri; (ii) intimação do terceiro devedor do executado 

para depositar o valor da renda vinculada ao processo; e (iii) penhora de 

grãos em nome do executado em qualquer armazém localizados nos 

municípios de Nova Maringá ou Tapurah, porque quanto aos itens (i) e (ii), 

ausente a matrícula do imóvel, bem como o instrumento contratual e/ou 

outro elemento de prova que confirme a existência de contrato de 

arrendamento entre o executado e a pessoa relacionada na certidão do 

oficial de justiça, a saber, Elton Sandri. E, quanto ao item (iii), compete ao 

credor diligenciar e indicar especificamente o local onde quer que se 

efetive a penhora, indicando a exata localização do bem que pretende ver 

penhorado.DEFIRO o pedido de intimação do arrendatário, devendo as 

informações referentes ao contrato ser verificadas através de Oficial de 

Justiça, certificando-se.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte exequente 

sobre o inteiro teor da presente decisão e também para indicar, no prazo 

de 15 (dez) dias, o endereço do arrendatário, Sr. Elton 

Sandri.a)Apresentado o endereço, expeça-se mandado/carta precatória a 

fim de verificar junto ao arrendatário as informações referentes ao 

arrendamento do imóvel de propriedade do executado (vencimentos, 

forma de pagamento, parcelas restantes, início do pagamento, previsão de 

quitação e, ainda, se possível, apresentar cópia do contrato firmado entre 

as partes). b)Juntado o mandado/carta precatória, intime-se o credor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, postulando o que 

entender de direito.b.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2262-50.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO 

- OAB:5849/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, que segue o rito estabelecido no 

artigo 536 e seguintes do CPC.

Após o trâmite regular da execução, foram fixados honorários 

advocatícios, posto que não cumprida a obrigação no prazo estipulado, 

bem como determinada a intimação pessoal do executado para satisfazer 

a obrigação objeto da lide, sob pena de aplicação de multa diária.

Petição de fls. 240/243 postulando o executado pelo desbloqueio dos 

valores, ante sua impenhorabilidade, afirmando tratar-se de verba salarial.

Petição de fls. 252/253, postulando Vera Lucia Ascari Dias da Silva pela 

decretação de nulidade dos atos praticados a partir do acordo entabulado, 

visto não constar sua assinatura no respectivo termo.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Deixo de analisar a petição de fls. 240/243, pois não houve bloqueio de 

valores neste processo e a petição de fls. 252/253 foi postulada por 

pessoa estranha ao feito.

3. Assim, intime-se o exequente, através de seu advogado, via DJe, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, das regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 1412-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE CABOS DE VASSOURA RIO 

CLARO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 79 e, por consequência, determino a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o 

artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, intime-se o 

exequente, através de seus advogados, para requerer o que entender de 

direito.

3. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73337 Nr: 2670-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 “Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido do Ministério Público e concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para manifestar-se acerca do pedido formulado pela defesa técnica 

do réu.

 2. EXPEÇA-SE carta precatória a comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

para inquirição da testemunha Policial Militar Augusto Cassio Moura de 

Oliveira.

 3. EXPEÇA-SE carta precatória a comarca de Paripueira/AL, para a 

inquirição da testemunha faltante Lukas Eduardo Benevides Damaceno, no 

endereço constante as fl. 54.

4. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual.
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 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-83.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000221-83.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais Requerente: José Rodrigues de Oliveira 

Requerido: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento Losango 

Promoções de Venda Ltda Vistos etc. 1. DEFIRO o benefício processual 

da gratuidade da justiça à parte autora, considerada a documentação 

apresentada com a inicial. 2. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C AÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO e LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDA LTDA. A parte autora assim sumariou a questão fática: “O autor 

tentou efetuar uma compra no comercio local, via crediário na data do dia 

06 de janeiro de 2020, e qual compra foi negada sob alegação de que seu 

nome estava inserido nos órgãos de controle de crédito – SERASA –, 

tendo que realizar suas compras avista, conforme notas fiscais de 

compra em ANEXO. Diante de tal transtorno, sem saber do que se tratava, 

consultou no sistema do referido órgão de controle de crédito, onde tomou 

conhecimento que seus dados estavam inseridos, pelas empresas rés, 

por uma pendências financeiras, no valor de R$ 1.777.61 (Hum mil 

setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). O 

reclamante ao deparar com a negativação em seus nome, procurou o 

Órgão do Procon do Município de São Jose do Rio Claro - MT, na data do 

dia 10 de janeiro de 2020 para averiguar os fatos. No procedimento 

consumerista, inicialmente a empresa afirmou que o débito cobrado era 

oriundo de um contrato regular, sendo completamente legal a cobrança do 

mesmo, bem como a negativação do autor, pois, segunda a mesma, era 

um procedimento sem irregularidades. Após essa informação, fora 

solicitado cópia do contrato, pois o autor jamais havia celebrado tal 

instrumento, a requerida assim o fez. Após manifestação do autor, 

contestando esse contrato, a requerida, apesar de, oficialmente, ter 

reconhecido a inexistência do crédito e informar que dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, efetuaria a baixa da restrição que havia imposto ao 

autor, até o momento não o fez, demonstrando assim o completo 

desrespeito com consumidor e até mesmo com o Procon. Ocorre, 

excelência, que não foi o autor que contratou os tais serviços, e 

ressalte-se, ainda, que em nenhuma ocasião o autor recebeu qualquer 

Cartão de Credito, Fatura ou aviso de comunicação de débitos referente à 

dívida em comento, bem como da inclusão ou manutenção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. O requerente é pessoa idônea, por isso não 

deve ser taxado como devedor perante a sociedade. Sobrevive da 

atividade empresarial, e jamais ocorreu este tipo de problema, tendo em 

vista a necessidade em manter seu ‘nome limpo’, sem nenhuma restrição, 

pois o autor movimenta conta bancária, realiza compras no sistema de 

crediário, etc., e por conta desta restrição, indevida, ao SERASA, o 

requerente está com seu “nome sujo na praça”, impossibilitado de realizar 

compras no crediário e realizar operações bancarias.” (Id. 29948931 – 

Pág. 2/3). Ao final, o Demandante requereu: a) Seja concedida a liminar, 

expedindo-se ofício ao SERASA e demais órgãos de controle de crédito 

existentes para que se abstenham de fornecer informações restritivas do 

autor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n.º 

288.028.613-15, referente ao débito apontado pela requerida, no valor de 

R$ 1.777,61(hum mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um 

centavos), e caso não seja retirado seus dados dos órgãos de controle 

de crédito, seja aplicada multa diária pelo não cumprimento, conforme art. 

537 do Código de Processo Civil;” (Id. 29948931 – Pág. 10/11). É o relato 

do essencial. Fundamento e Decido. 3. A tutela provisória de urgência 

(cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de 

Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pois bem. Em um juízo de 

sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os 

requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência 

antecipada não se encontram presentes. A uma, porque a Requerida 

Losango Promoções de Venda Ltda, ao ser instada pelo PROCON, 

comprometeu-se em zerar o saldo devedor e promover as baixas 

creditícios em nome do Requerente em até 5 (cinco) dias úteis, e isso na 

data de 21-2-2020 (Id. 29949515 – Pág. 1), tendo o autor consultado e 

constatado a manutenção da negativação em 27-2-2020 (Id. 29949515 – 

Pág. 3), isto é, quando não transcorrido o prazo, já que nesse meio tempo 

(dias 24 e 25 de fevereiro) foi notória a realização de carnaval, dias em 

que as instituições bancárias e financeiras não se encontravam em 

regular funcionamento. A duas, porque a inquinada inscrição cadastral 

data de outubro de 2017 (Id. 29949515 – Pág. 3), tendo a demanda sido 

proposta em 6-3-2020, isto é, quando transcorridos exatos 2 (dois) anos e 

5 (cinco) meses, longevidade essa a afastar, a um só tempo, a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência inerente a tutela 

provisória e, por corolário, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora), máxime quando e, como na espécie, tem-se 

pessoa que sobrevive da atividade empresarial, a qual, certamente, teria 

condições de antecipadamente ter conhecimento da restrição. 4. Ante o 

exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA. 5. Atentando para o disposto no artigo 334 do 

CPC, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não 

é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual 

REMETAM-SE os autos ao(a) conciliador(a) credenciado(a) deste juízo, 

com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou de 

mediação. Designada a audiência de conciliação, INTIME-SE, via DJe, o 

patrono da parte autora para, juntamente, com o Requerente 

comparecerem na audiência e CITE(M)-SE o(a/s) Requerido(a/s) para que 

compareça(m) na audiência designada, acompanhados de seu 

procurador. CONSTE do mandado de citação/intimação, a expressa 

advertência de que em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da audiência de 

conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, oferecer contestação por petição. 

ADVIRTAM-SE as partes de que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 6. Publique-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-96.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN JOAO DA SILVA (AUTOR)

J. L. D. O. S. (AUTOR)

ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.B.R. VEICULOS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000246-96.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ERISVAN JOAO 

DA SILVA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN EDEN 

LUVISA DA ROCHA POLO PASSIVO: R.B.R. VEICULOS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 08/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 
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CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 11 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-27.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA FALEIROS DO NACSIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000615-27.2019.8.11.0033 AUTOR: MARIA RITA 

FALEIROS DO NACSIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO 

RIO CLARO E OUTRO DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança 

formulada por MARIA RITA FALIEROS DO NASCIMENTO, em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – 

PREVIMUNI, a fim de que seja incorporado à sua remuneração 

(vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes 

da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o 

pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em 

lei. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 26958173). Citados, os 

requeridos não apresentaram contestação, conforme certidões dos Ids. 

24179674 e 26958152. Sucinto relatório. Fundamento e decido. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Cuida-se de Ação de 

Cobrança na qual a parte autora postula que seja incorporado à sua 

remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa a parte autora é 

servidora municipal, tendo sido aprovado em concurso público para o 

cargo de Professora em 07.02.2007 e aposentada na data de 31.05.2012. 

Aduz a parte autora que faz jus à diferença de URV decorrente da 

implantação do Plano Real no ano de 1994, em razão da necessidade de 

recomposição das verbas recebidas, diante de erro no cálculo quanto à 

conversão. É cediço que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República.(...)” (Destaquei) Pois bem. No caso em tela, 

denota-se que a parte autora ingressou no serviço público após a data da 

conversão dos vencimentos em URV, ou seja, após o ano de 1994, de 

modo que não experimentou perdas com a conversão do URV, uma vez 

que já iniciou a percepção de seus vencimentos com a moeda Real. 

Assim, se a admissão do servidor ocorreu após a regra de conversão, 

não há que se falar em qualquer diferença salarial possível, porque os 

autores só poderiam vindicar as diferenças resultantes acaso percebesse 

vencimento médio na data da conversão que possibilitasse a apropriação 

dos valores indevidos da remuneração, pois a regra de conversão não 

teria o condão de impor modificação das tabelas salariais dos servidores. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM 

URV – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE À CONVERSÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de 

caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar 

o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à 

recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a 

recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de 

valores de quando os servidores municipais recebem seus proventos 

após o encerramento do mês trabalhado e não durante, conforme 

entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN. 

Além do mais, consubstanciado ao fato do autor sequer fazer parte do 

quadro de servidores do município da época, bem como ausência de 

apresentação dos “holerites” compreendidos entre novembro de 1993 e 

março de 1994.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais.Recurso conhecido e provido.”(Recurso Inominado : 

1003176-83.2016.8.1.1.0015, Juiz Relator: Patricia Ceni, Julgado em 

02/08/2019). “Apelação cível - Administrativo - Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano (DEMSUR) - Autarquia - Município de Muriaé - 

Conversão decorrente da URV - Ingresso nos quadros da Administração 

Pública indireta no ano de 1998 - Sentença reformada - Recurso provido. 

O servidor que tenha ingressado no serviço público após a conversão do 

padrão monetário até então em curso em URV não faz jus a qualquer 

recomposição salarial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013398-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018) Desta feita, tendo em 

vista que a parte autora ingressou no serviço público após o ano de 1994, 

conforme informado na inicial, portanto, após a data da conversão dos 

vencimentos em URV, não há que se falar em diferença salarial 

decorrente da conversão do URV, pois já iniciou a percepção de seus 

vencimentos com a moeda Real. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000612-24.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

T. S. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. A. (EXECUTADO)

 

Vistos. Tratam os presentes autos de execução de alimentos proposta por 

K.T.S.B. e Q.S.B., representados por Tatiane Santos Pinheiro, em face de 

Jhony Bezerra Azevedo, todos devidamente qualificados. Após decretada 

a prisão civil do Executado, o mesmo apresentou comprovantes de 

pagamento referente ao valor executado. Com vistas ao Ministério Público 

Estadual, requereu a expedição de contramandado. É o relatório. DECIDO. 

Sem delongas. Haja vista a manifestação Ministerial considerando o 

adimplemento da divida correspondente aos meses de 05/2019 a 01/2020, 

que são objeto desta execução, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se IMEDIATAMENTE o contramandado em relação ao 

Executado Jhony Bezerra Azevedo. Sem custas e taxas. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Vila 

Rica/MT, 07 de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000647-81.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

POLIANA BATISTA DE MORAIS OAB - 051.743.431-88 (REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000647-81.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 11 de 

março de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000552-85.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. H. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000552-85.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da justificativa do requerido, juntada ao autos ID 

29900679. Vila Rica/MT, 11 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000296-45.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO BORGHESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DESPACHO Processo: 1000296-45.2018.8.11.0049. REQUERENTE: 

GREGORIO BORGHESAN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, ante 

a ausência deste magistrado nesta Comarca na data de hoje, por se 

encontrar realizando audiências de Custódia, na Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, onde responde cumulativamente, REDESIGNO audiência 

designada anteriormente, para o dia 6 de agosto de 2020, às 13hs30 

(horário de MT). , 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000012-03.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DESPACHO Processo: 1000012-03.2019.8.11.0049. REQUERENTE: 

ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Haja vista a 

necessidade de readequação de pauta, ante a ausência deste magistrado 

nesta Comarca na data de hoje, por se encontrar realizando audiências de 

Custódia, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, onde responde 

cumulativamente, REDESIGNO audiência designada anteriormente, para o 

dia 06 de agosto de 2020, às 16hs (horário de MT). Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. , 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000013-85.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA GALDINO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DESPACHO Processo: 1000013-85.2019.8.11.0049. REQUERENTE: 

CREUSA GALDINO DAS NEVES Vistos. Haja vista a necessidade de 

readequação de pauta, ante a ausência deste magistrado nesta Comarca 

na data de hoje, por se encontrar realizando audiências de Custódia, na 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, onde responde cumulativamente, 

REDESIGNO audiência designada anteriormente, para o dia 06 de agosto 

de 2020, às 15hs30 (horário de MT). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. , 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 49119 Nr: 407-51.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BORGES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANI PEREIRA DE ARAÚJO VIEIRA, ESPÓLIO 

DE FÁBIO MARQUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12.781/MT

 Vistos.

DEFIRO a penhora do imóvel rural de matrícula 3.012, consoante registro 

acostado às fls. 115/116.

Quanto ao pedido de desentranhamento das cártulas de cheques 

SA-000259 e SA-000260 indicado na petição de fls. 117, DEFIRO 

conforme requerido.

Por fim, após a realização da penhora, encaminhem os presentes autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, para 

fins de tentativa de composição amigável entre as partes.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, realizando as providências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65408 Nr: 1174-84.2018.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GONÇALVES DOS SANTOS, JULIO 

GONÇALVES DA SILVA, EROTILDES GONÇALVES DA SILVA, MARINA 

FRANCISCA DA COSTA , ELIAS GONÇALVES DA SILVA, ANA BONFIM 

GONÇALVES OLIVEIRA, JURACI CARVALHO DA SILVA, LAUDEMIRO 

GONÇALVES DA SILVA, ANTENOR LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ARROLAMENTO DOS 

BENS de fls. 33, deixados pelo falecido JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 
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de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo 

Civil, onde se dispensa a apreciação judicial de questões relativas a 

tributos, expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43049 Nr: 326-73.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora, para informar que os autos foram desarquivados e encontra-se a 

disposição na secretaria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-40.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial 

preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria 

ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo 

ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o 

direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo 

legislador no novo Código, cabe ao Juízo verificar a conveniência da 

realização dessa audiência. Ademais, a autorização expressa para a não 

realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 

4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a 

autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juízo verificar no 

caso concreto. Assim, considerando que o INSS, reiteradamente, sequer 

se faz presente nas audiências de instrução de processos semelhantes 

ao presente feito, bem como pelo fato de que a audiência de conciliação 

poderá ser designada a qualquer momento, no decorrer do feito e, por não 

vislumbrar qualquer prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência 

de que trata o artigo 334 e §§ do CPC. Assim, cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

335 do NCPC, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: a) Havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no 

prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; c) Em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intimações e diligências necessárias. Às providências, 

expedindo o necessário. Vila Rica/MT, 11 de março de 2020. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-98.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRLA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA Vistos. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial proposta por Cicero Rodrigues da Costa, em desfavor 

de Mirla Pinheiro, todos devidamente qualificados. O Requerente peticionou 

requerendo a desistência da ação. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Haja vista o pedido de desistência do 

Requerente antes do recebimento da inicial, HOMOLOGO e EXTINGO o 

feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do 

Código de Processo Civil; Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às 

providências. De São Félix para Vila Rica/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Janaina Cristina de Almeida Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010126-18.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE MELO CRAUS (EXECUTADO)

 

Vistos. Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-94.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 8010108-94.2015.8.11.0049 POLO ATIVO:FABIANO G. M. 

FALCAO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELEN DE SOUSA 

ELEUTERIO POLO PASSIVO: EDVON SOARES DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da patrona do exequente para proceder a 

atualização do débito. . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-70.2012.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito
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Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000715-73.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

VERA LUCIA TERRES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000715-73.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA REQUERIDO: 

F. D. M. N. TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Código: 

1000715-73.2019.811.0035- Eletrônico Espécie: Carta Precatória - Cartas 

Data e horário: Terça-feira, 04 de março de 2020, 15h00min. PRESENTES 

Juíza de Direito: Drª. Angela Maria Janczeski Goes OCORRÊNCIAS Aberta 

a audiência, aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte 

(04-03-2020), às 15h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas. 

As testemunhas, devidamente intimadas, não compareceram. O 

Departamento de Informática do Tribunal de Justiça confirmou a 

indisponibilidade/inconsistência do sistema PJe. DELIBERAÇÕES Em 

seguida a MMª. Juíza de Direito deliberou: “Considerando as ocorrências 

acima, CANCELO a presente solenidade e REDESIGNO o ato para o dia 17 

de março de 2020, às 14h45min. Intimem-se. Advirtam-se as testemunha 

quanto à possibilidade de condução coercitiva. Oficie-se ao Juízo 

deprecante comunicando as ocorrências. Cumpra-se. Às providências”. 

Nada mais havendo consignar, por mim, Núbia Castro estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Drª. Angela 

Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000749-48.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOUSA AROUCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000749-48.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA REQUERIDO: 

WELLINGTON SOUSA AROUCHA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Código: 1000749-48.2019.811.0035- Eletrônico Espécie: Carta Precatória - 

Cartas – Data e horário: Terça-feira, 04 de março de 2020, 15h30min. 

PRESENTES Juíza de Direito: Drª. Angela Maria Janczeski Goes Parte Ré: 

Wellington Souza Aroucha Advogado: Dr. Fernando Cesar Passinato 

Amorim OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, aos quatro dias do mês de 

março de dois mil e vinte (04-03-2020), às 15h30min na Sala de Audiência 

da Comarca de Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas 

acima mencionadas. Dada palavra ao Advogado da parte requerida, assim 

manifestou-se: “MMª. Juíza, requeiro a redesignação da solenidade tendo 

em vista que a testemunha a ser ouvida informou que encontra-se na 

cidade de Rondonópolis por conta de tratamento de saúde. Pede 

deferimento”. DELIBERAÇÕES Em seguida a MMª. Juíza de Direito 

deliberou: “Considerando a ausência da testemunha a ser inquirida, acolho 

o requerimento do douto causídico para redesignar o ato para o dia 15 de 

abril de 2020, às 14h30. Consigno que a testemunha deverá ser intimada 

para comparecer ao ato, bem como justificar a ausência nesta solenidade, 

consoante justificativa apresentada pelo Advogado da parte requerida. 

Oficie-se ao Juízo deprecante, comunicando as ocorrências. Sem 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às 

providências”. Nada mais havendo consignar, por mim, Núbia Castro 

estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Drª. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito Dr. Fernando Cesar 

Passinato Amorim Advogado

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000749-48.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOUSA AROUCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000749-48.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA REQUERIDO: 

WELLINGTON SOUSA AROUCHA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Código: 1000749-48.2019.811.0035- Eletrônico Espécie: Carta Precatória - 

Cartas – Data e horário: Terça-feira, 04 de março de 2020, 15h30min. 

PRESENTES Juíza de Direito: Drª. Angela Maria Janczeski Goes Parte Ré: 

Wellington Souza Aroucha Advogado: Dr. Fernando Cesar Passinato 

Amorim OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, aos quatro dias do mês de 

março de dois mil e vinte (04-03-2020), às 15h30min na Sala de Audiência 

da Comarca de Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas 

acima mencionadas. Dada palavra ao Advogado da parte requerida, assim 

manifestou-se: “MMª. Juíza, requeiro a redesignação da solenidade tendo 

em vista que a testemunha a ser ouvida informou que encontra-se na 

cidade de Rondonópolis por conta de tratamento de saúde. Pede 

deferimento”. DELIBERAÇÕES Em seguida a MMª. Juíza de Direito 

deliberou: “Considerando a ausência da testemunha a ser inquirida, acolho 

o requerimento do douto causídico para redesignar o ato para o dia 15 de 

abril de 2020, às 14h30. Consigno que a testemunha deverá ser intimada 

para comparecer ao ato, bem como justificar a ausência nesta solenidade, 

consoante justificativa apresentada pelo Advogado da parte requerida. 

Oficie-se ao Juízo deprecante, comunicando as ocorrências. Sem 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às 

providências”. Nada mais havendo consignar, por mim, Núbia Castro 

estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Drª. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito Dr. Fernando Cesar 

Passinato Amorim Advogado

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 0002569-53.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES DE CASTRO OAB - SP349427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA SILVA TRENTINI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 11 de março 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-19.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DELMIR SERGIO PORTOLAN OAB - RS23219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE RODRIGUES MIATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de penhora/avaliação/remoção, 

por meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do 

Oficial de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 11 

de março de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000186-20.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA TRINDADE GUIZARDI (REQUERIDO)

JOAO BATISTA SUBTIL NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie as certidões atualizadas do imóvel, bem como, o 

recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça visando o cumprimento 

do(s) mandado(s) de avaliação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 11 de março de 2020 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-05.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SOLOS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL SCALON OAB - MG123609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE BALBINOTTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000090-05.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

SOLOS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA REU: GRAZIELE BALBINOTTI 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada por SOLOS SOLUÇÕES 

AGRICOLAS LTDA, em face de GRAZIELE BALBINOTTI, todos qualificados 

nos autos. A Requerente, aduz que celebrou negócio de compra e venda 

de sementes de soja SHAPARRAL M7110 IPRO, com a Requerida, e 

pagou, antecipadamente, o valor de R$ 178.200,00 (cento e setenta e oito 

mil e duzentos reais). Argumenta que o produto seria entregue a partir do 

dia 15/09/201 e término em 30/11/2019, nada foi entregue e nem a 

Requerida foi localizada. Conta que recebeu informações de que a 

Requerida não está honrando com as vendas então praticadas, causando 

prejuízos a inúmeros contratantes. Visando salvaguardar seus direitos, 

requer, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para 

ordenar que a Requerida entregue o produto adquirido – 33.000,00 Kg de 

sementes de soja SHAPARRAL M 7110 IPRO - (obrigação de fazer) ou 

restitua o valor de R$ 178.200,00, com juros e correção monetária, ou 

deposite o valor em juízo. É o relatório. Passo à análise do pedido de tutela 

de urgência. O Código de Processo Civil prevê a tutela provisória, 

fundamentada na urgência ou na evidência, estabelecendo que a tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental (art. 294 do CPC). No caso, se trata de 

pedido de tutela provisória de urgência, cujos requisitos estão previstos 

no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: a probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da 

tutela, seja de mérito ou cautelar, em tese, é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do citado art. 300 do CPC. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente revela 

possível o surgimento de fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). Num juízo de cognição sumária, infere-se que não estão 

presentes, pelo menos por ora, os pressupostos processuais 

indispensáveis ao deferimento da liminar. No caso concreto, a 

probabilidade do direito está diretamente vinculada ao êxito da demanda, 

visto que, somente após o reconhecimento do direito pleiteado é que a 

parte autora terá em suas mãos título apto a constranger o patrimônio da 

parte Requerida. Neste estágio inicial, a parte autora apresenta 

expectativa de direito, de forma que a concessão da tutela de urgência 

consistente na entrega do produto – 33.000,00 Kg de soja SHAPARRAL 

ou restituição do valor pago – R$ 178.000,00 – ou ainda mediante depósito 

do referido valor, se mostra medida temerária. Assim, tem-se que a prova 

documental que instrui a exordial não demonstra a exigibilidade, inexistindo 

certeza acerca do crédito perseguido, o que inviabiliza a medida 

pretendida. Ademais, inexiste provas de que a parte ex adversa esteja 

dilapidando seu patrimônio a fim de furtar-se ao pagamento da possível 

dívida, de modo que falta a probabilidade do direito alegado. Diante do 

exposto, INDEFIRO, nesta fase processual, o pedido de tutela de urgência 

antecipada, ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu 

deferimento. De acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Por ser possível a realização do ato conciliatório a qualquer 

momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir aos Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, estimular a solução 

consensual dos conflitos, DESIGNE-SE audiência de conciliação, a qual 

será realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

- CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, do CPC) e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, 

do CPC). Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja 

realizada, ambas as partes deverão manifestar, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC). 

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Sendo exitosa a audiência 

de conciliação/mediação, TORNEM-ME os autos conclusos para 

homologação. Não havendo conciliação, a parte requerida deverá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir do 

primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando-se que, o não oferecimento de contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para contestação 

e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas 

que pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com espeque 

nos princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 

6º, 9º e 10, CPC): a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma 

a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

ser produzida, deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 
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produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à distribuição do 

ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer 

se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio 

da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou 

não interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação 

(art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de 

alcance concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Na sequência, TORNEM conclusos para verificação da 

necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de 

julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-05.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SOLOS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL SCALON OAB - MG123609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE BALBINOTTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO GARÇAS Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 13.05.2020, às 09h00min (MT). ALTO GARÇAS, 11 

de março de 2020. NAIARA RODRIGUES GOES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, Centro, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32298 Nr: 605-04.2013.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Lorenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Lorenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.: 605-04.2013.811.0035

Código: 32298

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Primeiramente, INTIME-SE o Inventariante, por seu causídico, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar extrato bancário contendo o saldo 

bancário existente na conta bancária nº 14.818-0, agência nº 2927-0, em 

nome da falecida Gardi Lorenz, devendo, inclusive, juntar a GIA-ITCMD e 

documentos comprobatórios do recolhimento do imposto em relação a 

esses valores, bem como em relação ao saldo disponível junto ao 

Consórcio Nacional Honda.

2. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados junto ao 

Consórcio Nacional Honda, consoante decisão de fls. 98.

3. Noutro prisma, versando os autos sobre inventário judicial, o valor da 

causa deve guardar pertinência com o valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

sobrevivente.

4. No presente caso, verifica-se divergência entre o valor atribuído à 

causa, R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o patrimônio inventariado (R$ 

389.448,94 – fls. 86/89), havendo, pois, a necessidade de ser corrigido, 

vez que na fase em que o processo se encontra é possível aferir o 

acervo partilhável e seu respectivo valor.

5. Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Inventariante, por seu causídico, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias ADEQUAR/CORRIGIR o valor da causa, 

recolhendo as custas e despesas processuais.

6. Feito isto, REMETAM-SE os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

pronunciamento.

7. Após, nova conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31040 Nr: 1018-51.2012.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Lorenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Elimar Lorenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.: 1018-51.2012.811.0035

Código: 31040

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Versando os autos sobre inventário judicial, o valor da causa deve 

guardar pertinência com o valor do patrimônio a ser transmitido, com a 

exclusão das dívidas e da meação do cônjuge sobrevivente.

3. No presente caso, verifica-se divergência entre o valor atribuído à 

causa, R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o patrimônio inventariado (R$ 

303.215,50 – fls. 81/83 do apenso), havendo, pois, a necessidade de ser 

corrigido, vez que na fase em que o processo se encontra é possível 

aferir o acervo partilhável e seu respectivo valor.

4. Inobstante ter sido deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita (fls. 19), verifico que o patrimônio declarado, excluída a meação 

(R$ 303.215,50) não se coaduna com a alegada hipossuficiência 

financeira.

5. Destarte, por ser o espólio o responsável pelas custas processuais na 

ação de inventário e que este demonstrou ter condições de suportar os 

valores das custas e taxas processuais, REVOGO o benefício da 

assistência judiciária gratuita e determino a INTIMAÇÃO do Inventariante, 

por seu causídico, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

ADEQUAR/CORRIGIR o valor da causa, recolhendo as custas e despesas 

processuais.

6. Feito isto, REMETAM-SE os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

pronunciamento.

7. Após, nova conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32295 Nr: 602-49.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormezinda Batista Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado JDGM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Processo nº: 602-49.2013.811.0035

Código: 32295

 Decisão->Suspensão ou Sobrestamento->Morte ou perda da capacidade

Vistos, etc.

 1. Tendo em vista que foi noticiado o óbito da parte Autora (fls. 182), 

torna-se necessária a sucessão processual, com a consequente 

regularização da representação processual, nos termos do art. 110 do 

Código de Processo Civil.

2. Sendo assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 
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(noventa) dias, “ex vi” do art. 313, inciso I, § 2º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

3. INTIME-SE o advogado cadastrado nos autos, via DJE, para ciência da 

presente decisão, bem como para que, no prazo acima assinalado, 

providenciar a regularização processual e a habilitação dos sucessores 

do de cujus, se for o caso, consoante redação do art. 688, inciso II, do 

CPC.

 4. Saliento que o feito será extinto sem resolução do mérito (art. 485, 

inciso IV, CPC), caso não seja cumprido a diligência no lapso temporal 

anotado anteriormente.

 5. Com a inércia da parte requerente, volvam-me os autos conclusos.

 6. Requerida a habilitação, CITE-SE a parte adversa, nos termos do art. 

690 do CPC.

7. Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 15 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5781 Nr: 830-05.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carneiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 830-05.2005.811.0035

Código: 5781

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença em que José 

Carneiro Sobrinho move em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s (fls.190), tendo a parte Exequente pugnado pela 

expedição de alvará de levantamento.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) 

do TRF da 1ª Região, acostado às fls. 190, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatório, DEFIRO o 

requerimento de levantamento dos valores vinculados aos presentes 

autos.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do art. 450, caput, 

CNCG.

Noutro vértice, tendo o próprio credor comunicado que o devedor satisfez 

o débito pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção 

pelo pagamento/adimplemento realizado junto ao exequente.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 02 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12257 Nr: 1017-71.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercina Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 10512

DESPACHO.

Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos ao MPE para manifestação.

Após, imediatamente conclusos.

Alto Garças/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Jaczeski Goes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13905 Nr: 1065-93.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano de Araujo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1065-93.2010.811.0035

Código: 13905

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença em que Joviniano de 

Araújo Carvalho move em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s (fls.126), tendo a parte Exequente pugnado pela 

expedição de alvará de levantamento.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) 

do TRF da 1ª Região, acostado às fls. 126, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatório, DEFIRO o 

requerimento de levantamento dos valores vinculados aos presentes 

autos.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do art. 450, caput, 

CNCG.

Noutro vértice, tendo o próprio credor comunicado que o devedor satisfez 

o débito pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção 

pelo pagamento/adimplemento realizado junto ao exequente.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 02 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14016 Nr: 56-62.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Miranda Mello - 

OAB:4.363-A/MS, Rafael Patrick Francisco - OAB:13.782/MS

 1.) Compulsando os autos, observa-se que a exequente pugnou pela 

designação de audiência de conciliação, sinalizando que há uma 

possibilidade real de composição amigável acerca do objeto da demanda 

(fls. 260). 2. De acordo com o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.3. A tentativa 

de conciliação passa, portanto, a ser regra; não mais exceção. 

Consequentemente, o Código de Processo Civil admite a dispensa de 

conciliação somente em duas hipóteses: (I) se todas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual e 

(II) quando não se admitir autocomposição (art. 334, §4°, CPC). 4. Não é o 

caso, tendo em vista que o direito discutido admite autocomposição e ao 

menos uma das partes demonstrou, expressamente, o interesse na 

composição consensual. 5. Ademais, a autocomposição contempla a 

autonomia da vontade das partes e é considerado um meio de pacificação 

social, de modo que, a lei assegura ao condutor do processo promovê-la a 

qualquer tempo, preferencialmente com auxílio de conciliadores (art. 139, 

inciso V, CPC).6. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 

de MAIO de 2020, às 09h00, a realizar-se no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca.7. Para a concretização 

dessa medida, INTIMEM-SE as partes, por intermédio de seu(s) 

procurador(es) constituído(s) nos autos (via DJE). No caso de o devedor 

não ter procurador constituído nos autos, este deverá ser intimado 

pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento.8. Na remota 

hipótese de os sujeitos processuais não chegarem a uma solução do 

impasse mediante ajustes recíprocos, desde já, deverá a parte credora 

manifestar em termos de prosseguimento do feito. Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 05 de março de 

2020.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13647 Nr: 837-21.2010.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCeRdPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Cód. 13647

DECISÃO.

Vistos, etc.

Proceda-se com o cadastramento do advogado Hernani Zanin Júnior, 

inscrito na OAB/SP nº 305.323 no sistema informatizado, para que receba 

as intimações/publicações atinentes ao feito.

Em seguida, abra-se vista dos autos à parte autora para que manifeste em 

termos de prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

requerido às fls. 97/101.

Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32300 Nr: 607-71.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Teodoro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:

 Processo nº: 607-71.2013.811.0035

Código: 32300

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença em que Maria 

Aparecida Teodoro de Souza move em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s (fls. 123), tendo a parte Exequente pugnado pela 

expedição de alvará de levantamento.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) 

do TRF da 1ª Região, acostado às fls. 123, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatório, DEFIRO o 

requerimento de levantamento dos valores vinculados aos presentes 

autos.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do art. 450, caput, 

CNCG.

Noutro vértice, tendo o próprio credor comunicado que o devedor satisfez 

o débito pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção 

pelo pagamento/adimplemento realizado junto ao exequente.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 02 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34320 Nr: 389-09.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeli Cezar da Silva, Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Processo nº: 389-09.2014.811.0035

Código: 34320

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

1. Versam os autos sobre cumprimento de sentença – execução de 

honorários advocatícios – em face da Fazenda Pública Municipal, que, 

regularmente intimada, não comprovou o pagamento, nem apresentou 

impugnação (fls. 364).

 2. Dando prosseguimento ao feito, o credor apresentou planilha atualizada 

de cálculos (fls. 367/368), acrescida de multa de 10% e honorários 

advocatícios, também de 10% (dez por cento).

3. Ocorre que, mesmo não pagando o valor devido em 15 dias, a Fazenda 

Pública não suportará a aplicação da multa de 10% (dez por cento) 

prevista no §1º, do art. 523, do CPC, por expressa vedação contida no 

§2º, do art. 534, do mesmo diploma legal.

 4. Noutro giro, a correção monetária e os juros de mora, devem observar 

o Resp 1495146/MG – Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, cujo 

julgamento foi realizado na sistemática dos recursos repetitivos e que, 

portanto, vincula este juízo, a teor do que prescreve o artigo 927, inciso III, 

do Código de Processo Civil.
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5. Assim, INTIME-SE o Exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar nova planilha de cálculos, observando-se os parâmetros 

estabelecidos na presente decisão.

6. Após, voltem os autos conclusos para homologação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Alto Garças/MT, 05 de março de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32204 Nr: 489-95.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 SENTENÇA.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, promovida por Eduarda 

Santos de Souza, representada por sua genitora Ivonete Jesus dos 

Santos, em face de Everaldo de Souza.

 As partes entabularam acordo à fls. 20, pugnando por sua homologação.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo, 

sem ressalvas (fls.71/72).

É o relatório. Fundamento e decido.

Durante a tramitação processual, as partes entabularam acordo, 

estipulando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para quitação integral do 

débito alimentar.

 Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade formal ou material no 

pacto firmado pelas partes, ao tempo em que preserva os interesses da 

menor.

Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado, para que 

produza seus jurídicos efeitos, com o qual anuiu o Ministério Público. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

No mais, determino a baixa de restrição de transferência de veículos junto 

ao Detran/Go (fls. 58/59).

Considerando que a transação, bem como a expressa concordância 

ministerial, são incompatíveis com o interesse recursal, CERTFIQUE-SE, 

desde logo, o transito em julgado desta sentença (art. 1.000,do CPC).

Custas pro rata. Verbas que ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3°, 

do CPC, pois, concedo às partes os benefícios da gratuidade da justiça. 

Sem honorários, por ausência de contraditório.

Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providencias 

necessárias, nos termos do art. 5° e seguintes do Provimento n° 

12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 05 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Goes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31409 Nr: 1409-06.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 16. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos Declaratórios manejados e 

no mérito REJEITO-OS.17. Declaro os embargos opostos manifestamente 

protelatórios, por conseguinte, condeno o Embargante ao pagamento de 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor 

da parte embargada.18. INTIMEM-SE as partes, por intermédio de seus 

patronos, via DJE.19. No mais, cumpra-se, integralmente o provimento 

jurisdicional de fls. 310/312.Cumpra-se. Às providências. Alto Garças/MT, 

06 de março de 2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61556 Nr: 498-47.2019.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CANINDE DE LIMA, WANDERSON 

URTADO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A transferência do denunciado Francisco Canindé de Lima para a Cadeia 

Pública/Presídio da Comarca de Cáceres/MT foi deferida, todavia, 

condicionada à anuência daquele Juízo (ref. 80).

Solicitada a anuência, o Juízo destinatário informou que, com o advento do 

Provimento nº 42/2019, que alterou a CNGC – Foro Judicial, a 

transferência de presos nas unidades prisionais do Estado de Mato 

Grosso independe de prévia anuência do juízo de destino, nos termos do 

art. 1.439.

Assim, em atendimento ao requerimento da Defensoria Pública (ref. 128), 

EXPEÇA-SE ofício à SEJUDH, bem como à Diretora da Cadeia Pública local, 

para que providenciem o necessário para o recambiamento do denunciado 

Francisco Canindé de Lima, para a Cadeia Pública da Comarca de 

Cáceres, ou informem, no prazo de 05 (cinco) dias, o motivo da 

impossibilidade do recambiamento.

Sem prejuízo, reitere-se o quanto solicitado no Ofício nº 966 DPMT/NAG, a 

fim de que a Diretora da Cadeia Pública providencie o encaminhamento do 

denunciado ao médico para que seja elaborado laudo médico 

circunstanciado relatando o estado de saúde do interno.

No mais, homologo o pedido de desistência da testemunha Fernando 

Pandolfo Chaves, haja vista a concordância da Defesa Técnica (ref. 128), 

por conseguinte, ABRA-SE VISTAS às partes para apresentação de 

memoriais, no prazo legal e de forma sucessiva, a iniciar-se pelo Ministério 

Público (art. 403, §3º, do CPP).

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32300 Nr: 607-71.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Teodoro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:

 IMPULSIONO os autos a autora para que decline os dados bancários, 

para posterior expedição dos alvarás de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6468 Nr: 237-39.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Francisco da Silveira, ELIAS DA COSTA 

SILVEIRA, JONAS COSTA DA SILVEIRA, ZULENE APARECIDA DA SILVA 

CARVALHO SILVEIRA, MARINALVA COSTA SILVEIRA DE ARAÚJO, 

ODAIR DE ARAÚJO, EDINALVA SILVEIRA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA 

DE SOUZA, ELIZETE DA COSTA SILVEIRA, ELIZEU DA COSTA SILVEIRA, 

EDVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA SILVEIRA, ELENAI COSTA 

DA SILVEIRA, JANAINA JESUS MENDES SILVEIRA, ISAIAS COSTA DA 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que decline os dados bancários, 

para posterior expedição do alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35122 Nr: 1050-85.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fantim Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Acassio Muniz Junior - 

OAB:OAB/MT 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, a gratuidade da justiça somente deve ser concedida quando 

a parte comprovar que não possui condições financeiras de arcar com as 

despesas do processo, sob pena de comprometer seu sustento próprio 

ou de sua família, conforme hodierna interpretação constitucional que 

relativiza a declaração meramente formal, sob pena de inviabilizar a 

prestação jurisdicional àqueles realmente necessitados.3. No caso dos 

autos, não obstante ter sido regularmente intimado para comprovar que 

seus recursos são insuficientes para pagas as custas processuais, o 

embargante manteve-se inerte. 4. Neste aspecto, destaco que a 

gratuidade da justiça deve ser voltada a beneficiar aquelas pessoas 

realmente carentes, e que não possuem a mínima condição de suportar os 

gastos com as custas processuais, já que a prestação jurisdicional em si, 

demanda custos de elevada monta para ser realizada. No caso em 

apreço, mesmo tendo sido cientificado da incumbência de comprovar sua 

hipossuficiência, o postulante não apresentou nenhum dos documentos 

sugeridos (Declaração de Imposto de Renda – pessoa física ou cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social), a bem da verdade, o 

requerente manteve-se silente. 5. Assim, com base nos argumentos já 

expendidos, INDEFIRO o pleito da Assistência Judiciária Gratuita, por 

conseguinte, DETERMINO a intimação da parte Embargante, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

processuais e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.6. Decorrido o prazo ou sendo 

recolhida as despesas processuais, certifique, após, voltem os autos 

conclusos.Às providências. Cumpra-se.Alto Garças/MT, 05 de março de 

2020.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 982-72.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia R N Figueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Processo nº: 982-72.2013.811.0035

Código: 32630

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte executada de retirada de 

constrição relativa a veículo de sua propriedade, motocicleta (fls. 33), por 

ter oferecido pagamento de forma parcelada, com depósito de 30% (trinta 

por cento) do débito exequendo, e parcelamento do remanescente em seis 

vezes.

 Instado a se manifestar, o Exequente não anuiu com o desbloqueio, nem 

com o parcelamento, requerendo, a realização de penhora online via 

bacenjud, subsidiariamente, pela constrição de veículos via Renajud (fls. 

54).

Pois bem.

De início, saliento que o fim do processo executivo é a satisfação do 

débito, de modo que nada impede a aplicabilidade desta benesse a rito 

diverso, principalmente se os atos foram praticados com supedâneo nos 

princípios da boa-fé processual e cooperação.

 No tocante ao pedido de desconstituição da penhora e/ou desbloqueio da 

restrição levada a efeito via Renajud, por ora, indefiro-o, haja vista que a 

parte executada apresentou comprovante do pagamento de apenas uma 

parcela. Se tivesse efetuado o pagamento da primeira parcela no mês 

subsequente ao do depósito dos 30% (trinta por cento), neste momento, 

restaria apenas uma parcela a ser adimplida.

Saliento que a desconstituição da penhora e/ou baixa da restrição, será 

procedida após a quitação do débito.

 Providências:

a) Intime-se a executada para comprovar, em 15 (quinze) dias, o 

pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, conforme 

dicção do § 2º do art. 916 do CPC, sob pena de prosseguimento do feito.

b) Aguarde-se a confirmação do pagamento das parcelas. Na inércia, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito.

 c) Comprovado o adimplemento, certifique-se, intimem-se a parte 

exequente para manifestação. Empós, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, 06 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 1594-10.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431/B - MT, Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT

 Processo nº: 1594-10.2013.811.0035Código: 33190 Decisão->Decisão de 

Saneamento e OrganizaçãoVistos, etc.1. Trata-se de Ação Declaratória 

de Nulidade de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto, com 

DANOS MORAIS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, em desfavor de BENEZ DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e BANCO BRADESCO, todos 

qualificados nos autos. 11. No mais, inexistem questões processuais 

pendentes. Presentes estão os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Não há nulidades a serem 

reconhecidas. Destarte, DECLARO o processo SANEADO, por 

conseguinte, passo à fase de organização e especificação de provas.13. 

À luz do ponto controvertido, defiro a produção da prova oral, designando 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 03 

de JUNHO de 2020, às 13h30.19. Residindo as testemunhas e partes a 

serem ouvidas em outra comarca, EXPEÇA-SE Carta Precatória para este 

fim, com prazo de 60 (sessenta) dias, intimando-se as partes de sua 

expedição (art. 261, §1º, CPC).20. No que tange aos depoimentos 

pessoais, saliento que as partes deverão ser intimadas pessoalmente, por 

carta com AR, para serem interrogadas em audiência, cientes de que o 

não comparecimento poderá acarretar pena de confesso (art. 385, §1º, 

CPC). As custas da diligência, caso a parte não seja beneficiária da 

gratuidade de justiça, deverão ser recolhidas no prazo comum de 15 dias, 

sob pena de perda da prova.21. INTIMEM-SE as partes para que tomem 

ciência da presente decisão, podendo solicitar esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os quais, a presente 

decisão saneadora se tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).22. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 06 de março de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11857 Nr: 700-73.2009.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGP, JGP, LGF, MGP, LGP, LGdO, TGPdL, IGP, 

LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para reconhecer 
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e declarar, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

existência da união estável entre DIOLINA VASCOS GONÇALVES e 

LAUZINHO GONÇALVES PEREIRA, pelo período de 40 (quarenta) anos 

anteriores ao óbito do convivente. Consequentemente, declaro a extinção 

do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerida em custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500.00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo 

Civil.Fixo os honorários do defensor dativo que atuou no presente feito - 

Dr. Moises Barbosa de Queiroz, inscrito na OAB/MT, n. 11.759, em 02 

(duas) URHs, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão em 

favor do causídico.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, 06 de março de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33390 Nr: 1783-85.2013.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 Processo nº: 1783-85.2013.811.0035

Código: 33390

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 Determino a SOBRESTAMENTO do presente feito até o julgamento da 

ação declaratória de nulidade em apenso (código 33190), haja visa que o 

título de crédito sem força executiva que embasa a presente ação 

monitória é o mesmo que está sendo questionado naqueles autos. Logo, o 

julgamento daquela demanda irá interferir diretamente no resultado desta.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 06 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5781 Nr: 830-05.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carneiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que decline os dados bancários, 

para posterior expedição dos alvarás de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63427 Nr: 1089-09.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO SOUZA BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 IMPULSIONO os autos ao patrono do acusado, para apresentação da 

defesa, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65151 Nr: 128-34.2020.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZA CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a fim de intimar o patrono da parte autora para que 

o apresente em Juízo, para prestar o compromisso, mediante assinatura 

no termo competente, bem ainda para que apresente o(a) inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, nos moldes 

estabelecidos no art. 620 do Código de Processo Civil, sob pena de 

REMOÇÃO, ex vi art. 622, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39494 Nr: 1036-67.2015.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sávio Juarenes Gaviraghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Fantin Almeida - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT, LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - OAB:18679/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 28.04.2020 às 09h30min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010474-20.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI EMMEL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIZOAN PEREIRA ALENCAR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 Nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte exequente, por intermédio do seu patrono habilitado, para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias o cálculo atualizado da dívida. Alto 

Garças, 11 de março de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-23.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA CARVALHO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES PARULA (REQUERIDO)

GILDEAN N DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDEAN NUNES DE ALMEIDA OAB - 580.540.731-00 (REPRESENTANTE)

 

Vistos, etc. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 
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Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes no ID 27643335 para que produza seus regulares 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o 

efetivo cumprimento da obrigação, até 05(cinco) dias após o vencimento 

da única ou última prestação, sob pena de arquivamento. Decorridos, sem 

manifestação, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 1278-70.2008.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Martins Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB: 17.603-A,, Marcelo Mattos Trapnell - OAB:, Wilson 

Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

 Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pela Executada às 

fls. 230/233, por conseguinte, DECLARO SATISFEITA a obrigação em 

relação ao Exequente MAYCON MARTINS SOUZA e julgo extinto o 

processo em relação a ele, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Em relação à execução dos honorários advocatícios, 

determino a intimação da parte Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar planilha atualizada do débito, excluindo-se da base de 

cálculo o valor das astreintes, observando-se os parâmetros 

alhures.Após, abra-se vista à parte adversa, para manifestação em igual 

prazo. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se. Na 

sequência, voltem os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 09 de 

março de 2020. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000105-94.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. B. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, tendo em vista que o novo endereço informado 

localiza-se na zona rural, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para 

manifestar-se nos autos, esclarecendo se de fato pretende a tentativa de 

citação via correios. ALTO TAQUARI, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-501 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1000890-90.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000890-90.2019.8.11.0092. 

EXEQUENTE: ADRIANA MIRANDA DE MENEZES EXECUTADO: IVANILDO 

LIMA DOS SANTOS Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinta 

a execução, nos termos do art.924, II do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Custas pela parte 

executada ficando sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

justiça gratuita. Arbitro honorários ao advogado nomeado para a defesa 

da parte autora em juízo no importe de 2 URHs, a serem custeadas pelo 

Estado de Mato Grosso. P.I. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000765-25.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI OAB - SP375617 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ZUANETTI OAB - SP375771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante a tempestividade da contestação juntada aos 

autos, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39165 Nr: 1725-03.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gabriella Corrêa Furtado Vano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO CORREA DE 

SOUZA - OAB:170580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realmente, analisando os autos, observo que o cálculo apresentado pela 

parte exequente contém equívoco no tocante ao percentual de juros de 

mora utilizado (1%), uma vez que nas condenações contra a Fazenda 

Pública é aplicável o índice da poupança, bem como no tocante ao termo 

inicial da atualização do débito (data da propositura da ação), tendo em 

vista que tratando-se de pagamento de prestação continuada (salário), o 

termo inicial deve corresponder à data de pagamento da cada parcela 

devida.

Assim, por estar em conformidade com a sentença e acórdão que proferiu 

o reexame necessário, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

executada (Ref. 58), no valor de R$ 69.878,78 (sessenta e nove mil 

oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), atualizado até 

agosto de 2019.

Expeça-se o respectivo Precatório.

Após, aguarde-se em arquivo provisório o pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39648 Nr: 2001-34.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloiza Texeira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Considerando a apuração do débito referente às parcelas pretéritas 

(R$ 37.247,06), fixo o percentual de 10% (dez por cento) para os 

honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença proferida na fase 

de conhecimento, com fulcro no art. 85, § 3º, I, do CPC.

 II – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar os cálculos dos honorários sucumbenciais, sob pena de 

arquivamento.

III – Com a juntada dos cálculos, intime-se o INSS para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação.

IV – Não apresentada impugnação ou em caso de concordância do INSS, 

certifique-se e expeça-se o precatório ou RPV, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46229 Nr: 271-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Celeste Trombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Considerando a apuração do débito referente às parcelas pretéritas 

(R$ 12.600,40), fixo o percentual de 20% (vinte por cento) para os 

honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença proferida na fase 

de conhecimento, com fulcro no art. 85, § 3º, I, do CPC.

 II – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar os cálculos dos honorários sucumbenciais, sob pena de 

arquivamento.

III – Com a juntada dos cálculos, intime-se o INSS para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação.

IV – Não apresentada impugnação ou em caso de concordância do INSS, 

certifique-se e expeça-se os RPV’s do débito principal e honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32202 Nr: 243-88.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Wickson Rodrigues Esmerio, Paulo 

Henrique da Silva Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Antes de apreciar a certidão de Ref. 262, em obediência à ordem legal, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação nos 

termos do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37083 Nr: 416-44.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Osmar de Carvalho Silva, Ana 

Carolina Freitas Rodrigues, Pedro de Paula Simão dos Santos, Eurique dos 

Santos Oliveira, Luciano Oliveira Miltes, Saldobeir Santos Moura, Wuallyx 

Felipe Teles Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:19416/O, Silvana Paula Gomes - OAB:37.682/GO

 Diante do retorno dos autos, cumpra-se a sentença, observando-se as 

alterações decorrentes do acórdão que julgou os recursos de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34118 Nr: 195-95.2015.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA CAPARROZ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Considerando a apuração do débito referente às parcelas pretéritas 

(R$ 48.443,29), fixo o percentual de 10% (dez por cento) para os 

honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença proferida na fase 

de conhecimento, com fulcro no art. 85, § 3º, I, do CPC.

 II – Tendo em vista a concordância tácita do INSS com o cálculo 

apresentado (ausência de manifestação), expeça-se o precatório ou RPV 

em relação ao débito principal e honorários sucumbenciais, conforme o 

caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 141-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia das Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Coimbra Jacon - 

OAB:11.279/MS

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na 

denúncia para CONDENAR a ré SONIA DAS NEVES DOS SANTOS, pela 

prática do crime previsto no art. 303, parágrafo único c/c art. 302, § 1º, 

inciso I do CTB e declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE quanto aos delitos do 

artigo 329 do CP e 306 do CTB em razão da prescrição virtual, nos termos 

do artigo 107, inc. IV do Código Penal.Em observância às diretrizes do 

artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade 

normal à espécie. A acusada é tecnicamente primária. Não há elementos 

nos autos para verificar a sua personalidade e conduta social. As 

circunstâncias e os motivos não são desfavoráveis, pois são comuns a 

estes tipos de delitos.Nesse cenário, fixo a pena-base em 06 (seis) meses 

de detenção.Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.Na 

terceira fase, constato que recai contra a acusada a causa de aumento 

prevista no §1º do artigo 303, qual seja, dirigir o veículo automotor sem 

possuir carteira de habilitação, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) 

a pena imposta, chegando ao patamar DEFINITIVO DE 8 (OITO) MESES DE 

DETENÇÃO.Suspendo o direito da condenada de dirigir veículo automotor 

pelo prazo da condenação. Fixo o REGIME ABERTO para início do 

cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 

Preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem estipuladas pelo Juízo 
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da Execução Penal. Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. 

Gestor: I – Expedir a Guia de Execução definitiva; II – Proceder às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao (...) 

em caso positivo remeter os autos conclusos para a devida destinação. IV 

– Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - Arquivo 

Definitivo”. V – Oficie-se ao DETRAN/MT, para promover a suspensão da 

habilitação do condenado pelo período da condenação.Custas pela 

condenada.P.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 689-33.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADS, PUdS, JUdO, OUdS, EPdS, TUdS, 

LUdS, JUdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON ROBERTO 

CASTANHO, para devolução dos autos nº 689-33.2010.811.0092, 

Protocolo 20545, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36200 Nr: 96-91.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Diante do transito em julgado (Ref. 118 ) cumpra-se o dispositivo da 

sentença de (Ref. 94).

Expeça-se a certião dos honorários arbitrados no acódão retro, ao 

advogado dativo nomeado para defesa do réu em juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36551 Nr: 227-66.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Alves da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Diante do transito em julgado (Ref. 77 ) cumpra-se o dispositivo da 

sentença de Ref. 47.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000864-92.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DE CARVALHO E SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MARCELO HERRERA OAB - SP179200 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI TERMO DE AUDIÊNCIA AUTOS Nº: 1000864-92.2019.811.0092 

ESPÉCIE: Ação Previdenciária – Instrução e Julgamento DATA E HORÁRIO: 

11 de março de 2020, às 12h30min (MT) JUIZ: Fabio Alves Cardoso 

PRESENTES PARTE AUTORA: Aparecida Conceição de Carvalho e Santos 

ADVOGADO(A): Ana Paula Renda Bíscaro OCORRÊNCIAS Iniciada a 

instrução foi colhido o depoimento pessoal da parte autora. Em seguida 

foram ouvidas as testemunhas Valdivino Rodrigues Barbosa (RG nº 

0331814-1 SSP/MT) e Luis Alves Dias (RG nº 1870428-0 SSP/MT) nesta 

ordem. O(s) depoimento(s) prestado(s) foi(ram) armazenado(s) 

digitalmente e o(s) arquivo(s) respectivo(s) será(ão) gravado(s) em mídia 

adequada, e posteriormente juntado(s) aos autos, sendo vedada a 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo. Encerrada a instrução, em sede de alegações 

finais, a parte autora reiterou os termos da inicial e requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela na sentença. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz 

proferiu a seguinte SENTENÇA: APARECIDA CONCEIÇÃO DE CARVALHO 

E SANTOS ajuizou Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando que é segurada 

especial da Previdência Social, pois sempre trabalhou como rurícola, com 

o auxílio de sua família. Requereu a concessão de aposentadoria por 

idade rural. Com a inicial vieram documentos. O INSS foi citado e intimado 

mas não contestou. Nesta audiência, foi colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e ouvidas duas testemunhas. Em alegações finais, a parte 

autora reiterou os termos da inicial. É o relatório. DECIDO. A questão a ser 

analisada reside basicamente na comprovação da idade da parte autora e 

do alegado exercício de atividade rural dentro do período de carência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Pois bem, o art. 48, caput, da Lei 8.213/91 

assegura o direito à aposentadoria por idade, fixando, para os 

trabalhadores rurais, o requisito da idade mínima em 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem (§ 1º). Já o art. 39, I, da 

mesma lei, estabelece que para os segurados especiais previstos no 

inciso VII do art. 11, fica garantida a concessão de aposentadoria por 

idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, 

no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, desde que comprove 

o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. Por sua vez, o 

art. 26, III, estabelece que independe de carência a concessão dos 

benefícios concedidos na forma do art. 39, I, aos segurados especiais 

referidos no inciso VII do art. 11, isto é, a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 

eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área de até 4 

módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal e de pescador 

artesanal. No caso em tela, a parte autora demonstrou por meio dos 

documentos pessoais que conta atualmente com 63 anos de idade, 

preenchendo, portanto, o requisito etário. Em relação à comprovação do 

exercício da atividade rural, é cediço que há bem pouco tempo os 

negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL - QUALIFICAÇÃO DO MARIDO FALECIDO - PROVA 

TESTEMUNHAL QUE LHE ESTENDE A EFICÁCIA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES. 1. Admite-se, a título de início de prova material, a certidão 

de casamento ou a certidão de óbito que qualifica o cônjuge da autora 

como trabalhador rural, mesmo para fins de reconhecimento do labor 

campesino no período posterior ao falecimento do de cujus, quando a 

prova testemunhal colhida no processo lhe estende a eficácia, atestando 

a atividade rural durante o período de carência legalmente exigido. 

Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp 

1364069/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/04/2013, DJe 09/04/2013)”. “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. (...) 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 
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condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. In casu, a parte 

autora apresentou documentos (certidão de casamento, CTPS, Carteirinha 

do Sindicato, Certidão da Justiça Eleitoral, Comprovante de Endereço em 

área rural e notais fiscais) comprovando início razoável de prova material, 

eis que indicam trabalho na atividade rural, o que atende aos preceitos da 

Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Além da prova documental, 

exsurge clara e em completa harmonia a prova oral produzida na 

instrução, na qual as testemunhas ouvidas afirmaram que conhecem a 

parte autora há mais de 20 anos, sendo que presenciaram o seu trabalho 

na lavoura desde que a conhecem. O depoimento pessoal da parte autora 

foi coerente e confirmou os fatos narrados na inicial, esclarecendo que o 

trabalho na zona rural é exercido desde a infância. Nesse cenário, verifico 

a comprovação da atividade rural exercida pela parte autora há pelo 

menos 20 anos, preenchendo também o lapso temporal de exercício de 

atividades rurícolas exigido pelos artigos 25, II, 142 e 143 da Lei nº 

8.213/91. Ressalto que o fato da parte autora não ter trazido aos autos 

todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não 

constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus direitos e 

obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo 

único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a 

atividade rural é meramente exemplificativo, pois entendimento em 

contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não 

somente no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito. 

Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 

da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister. Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias aos bons 

costumes. Por fim, esclareço que a demonstração de trabalho urbano, por 

curto período, não descaracteriza a qualidade de rurícola do segurado, 

mesmo porque a própria legislação admite a contagem do período de 

carência de forma descontínua. Confira: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

IMPLANTAÇÃO. (...) 6. A anotação de trabalho urbano, por curto período 

(cerca de um ano), não descaracteriza a atividade campesina do 

requerente (fls. 13, 30 e 33). O artigo 39, I, da Lei n. 8213/91 

expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo prazo de 

carência, possa ser de forma descontínua. (...) (TRF1 – AC 

0037809-82.2015.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 11/05/2017)”. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91. No que concerne ao termo inicial do 

benefício entendo que o mesmo é devido a partir da data do requerimento 

administrativo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

condenar o réu na obrigação de conceder à parte autora o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, nos termos do 

artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, 

devido a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 14/05/2019, 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 

02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Evidenciada a 

probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença de 

procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias. A comunicação deve ser feita 

por meio do sistema JUSCONVÊNIOS. Condeno ainda o réu no pagamento 

de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do 

inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o INSS. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito [assinado digitalmente]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000847-56.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000847-56.2019.8.11.0092. REQUERENTE: DULCE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE 

RODOVIAS S.A Dispensado o relatório. De acordo com o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Interpretando o aludido dispositivo 

legal, o Enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Logo, resta clara a necessidade de 

comparecimento pessoal da parte às audiências quando se tratar de 

pessoa física, de forma que a presença de procurador ou representante, 

ainda que portando instrumento público, não supre tal obrigação, sob pena 

de infringência aos princípios da pessoalidade, simplicidade e celeridade 

dos atos processuais. Realmente, a experiência forense demonstra que a 

presença das partes na audiência facilita sobremaneira a realização de 

acordos. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE) (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016)” Compulsando os autos verifico 

que a parte autora, mesmo devidamente intimada, não compareceu à 

audiência de conciliação designada, nem apresentou justificativa plausível. 

Destarte, impõe-se a extinção do processo, com a condenação da parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais. 
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Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 6 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) FABIO ALVES CARDOSO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-03.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDER SOUSA AQUINO OAB - GO19115 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 Certidão de Intimação Certifico, em atendimento a r. 

decisão retro, que serve a presente certidão para fins de intimar as partes 

exequente e executada para comparecerem à audiência de Conciliação 

designada para o dia 16.04.2020, às 14 horas (horário de MT). Alto 

Taquari - MT, 11 de março de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-12.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, n. 575, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI 

- MT - CEP: 78785-000 Certidão de Intimação Certifico que serve a 

presente certidão para fins de intimar a parte requerida para comparecer à 

audiência de Conciliação designada para o dia 16.04.2020, às 14h30 

(horário de MT), no endereço constante no cabeçalho. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Alto Taquari - MT, 11 de março de 2020. 

Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-24.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000196-24.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a 

intempestividade dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição 

liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do Sistema SRP, 

nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57731 Nr: 71-97.2019.811.0084

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Rosa da Silva, Sueli Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147

 5 DISPOSITIVO Ante todo o exposto, e por tudo mais que de autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, 

para: 5.1) - ABSOLVER os acusados SUELI MARIA DA SILVA e JOSÉ 

ROSA DA SILVA, já devidamente qualificados nos autos, das imputações 

descritas nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei 11.343/06, com 

fundamento, respectivamente, no artigo 386, inciso VII e II, do CPP. 5.2) - 

CONDENAR o acusado JOSÉ ROSA DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 12 da lei 10.826/2003, 

passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Código Penal, como necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime. 6 DOSIMETRIA Em estrita 

observância ao critério trifásico do art. 68, “caput”, do Código Penal. Lei 

10.826/2003 - “Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, 

acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, 

ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 

responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 

(um) a 3 (três) anos, e multa.” Atento ao disposto no artigo 59 do Código 

Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, em 

análise as circunstâncias judiciais, denoto que: A CULPABILIDADE, aqui 

entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao 

tipo penal; O réu ostenta ANTECEDENTES negativos (Código 64084 

Comarca de Nova Monte Verde – Executivo de pena), é reincidente; não 

existem elementos técnicos que permitam aferir a PERSONALIDADE e a 

CONDUTA SOCIAL do acusado; por seu turno, os MOTIVOS, 

CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo; por 

fim, não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 566-54.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Medeiros de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de Francisco Medeiros de 

Almeida, qualificados nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, na forma do artigo 61 do 

Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE 

as comunicações nos autos. Arbitro honorários advocatícios ao advogado 

nomeado para defesa do réu em 04 (quatro) URH, nos termos da tabela 

OAB/MT. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva 

certidão.Cancelo a audiência anteriormente designada, recolha-se 

eventuais mandados expedidos.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.Sem necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da 

CNGC.Cumpra-se com eficiência o necessário.Transitada em julgado esta 

sentença, ao arquivo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 701 de 948



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 106-62.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Vistos.

Ausentes as causas previstas no art. 397 do CPP, RATIFICO o 

recebimento da inicial, nos termos do art. 399 do citado diploma normativo, 

impondo-se o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 

25/03/2020ÀS 13h:15m, ocasião em que se tomará interrogatório do 

acusado ALEXON RODRIGO DOS SANTOS (se residente nessa Comarca), 

oitiva da vítima Andreia de Farias Mendes e depoimento da testemunha 

Kenner Fernando Perna Siqueira.

Requisite-se a testemunha policial.

Expeça-se carta precatória para oitiva dos residentes fora desta comarca

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado artigo 973 § 3º da CNGC. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

INTIME-SE a defesa via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 48739 Nr: 745-17.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA, Cpf: 

70608464171, Rg: 1001858-1, Filiação: Nelcise Alves Teixeira e Geraldo 

Nunes Teixeira, data de nascimento: 30/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Espinosa-MG, convivente, pé de fita, Telefone 66 8413-1615. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº: 745-17.2015.811.0084Código Apolo nº: 48739Vistos. 

Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro 

o pedido ministerial de ref. 46, assim: Cite-se o réu Claudemir Alves 

Teixeira, por edital, nos termos do artigo 363, § 1°, do CPP, com prazo de 

15 dias, observando-se as normas do artigo 365 do mesmo diploma legal. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, certifique e 

remeta-se ao ministério público para manifestação. Após, voltem 

conclusos para análise da suspensão do processo e do prazo 

prescricional. Cumpra-se. Apiacás, 20 de janeiro de 2020. Tibério de 

Lucena BatistaJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bruna de Souza 

Moreira, digitei.

Resumo da Inicial: Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso, 

cidade: Apiacás/MT oferece denúncia nas sanções artigo 171, "caput", na 

forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal [por uma vez] e artigo 171, 

"caput", na forma do artigo 14, inciso 11, ambos do Código Penal [por duas 

vezes], nos termos do artigo 69, do Código Penal, contra o Denunciado 

(a): Claudemir Alves Teixeira, brasileiro (a), endereço: lugar incerto e não 

sabido.

Apiacás, 18 de fevereiro de 2020

Yuri Coimbra Muniz Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 53227 Nr: 1522-31.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Bruneto, Mario Ludio Kailer de Oliveira, 

Sergio Cordeiro, Marilene Terezinha Bleichwel Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Vistos.

Revogo a decisão retro, tendo em vista o flagrante erro material.

Tendo em vista que a decisão de fls. 67/68 indeferiu o pedido de 

suspensão de participação dos requeridos em linhas de financiamentos 

oficias de crédito, por entender que as outras medidas deferidas são 

suficientes, constato que o ofício de fl. 84 foi expedido equivocadamente.

Desta forma, DETERMINO seja imediatamente oficiado a baixa da 

suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamentos 

em estabelecimentos oficiais de crédito.

Outrossim, manifeste-se o MP sobre os comprovantes juntados pelo 

requerido Mário Ludio Kailer de Oliveira de fls. 343/345.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 1681-03.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Torquato Neves, Adeir Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O, MARCILENE 

MARTINS ALVAREZ - OAB:27303/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente, impulsiono os presentes 

autos para proceder a intimação DA DEFESA, POR INTERMÉDIO DE SEU(S) 

PROCURADOR(ES), para que apresentação das alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 404-64.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Moreira Felix - 

OAB:10775-B/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, Marco Aurélio 

Monteiro Araújo - OAB:8.510/MT, Mariethy Stefania Rezende 

Veloso - OAB:11.971/MT, Rony de Abreu Munhoz - OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Francisco de 

Azevedo em face da sentença de fls. 25/28, requerendo seja conhecidos 

e acolhidos para determinar que a INDECO realize a transferência do 

imóvel rural Lote AP 300, objeto do contrato nº 670/01, com área de 

1.109,32 hc, situado na Gleba Apiacás, Município de Apiacás/MT.

É o relatório.

DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 
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(art. 1.022 a 1.026 do CPC).

 Com efeito, os embargos de declaração devem ser acolhidos quando 

existir contradição, obscuridade ou omissão na decisão judicial. In casu, 

em análise percuciente dos autos, vislumbro inexistência dos citados 

vícios na decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição.

 Outrossim, verifico que o embargante sequer aponta qual seria a 

omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença 

impugnada.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

às fls. 29/33 e MANTENHO a sentença embargada em sua integralidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47334 Nr: 818-23.2014.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a vigência do Código de Processo Civil, dispondo que, 

embora a apelação seja dirigida ao juízo de primeiro grau, o seu 

recebimento ocorrerá pelo juízo ad quem (CPC/2015, art. 1.011), 

independentemente do juízo de admissibilidade (CPC/2015, art. 1.010, §3º), 

determino a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões 

(CPC/2015, art. 1.010, §1º), no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, remetem-se os autos ao Tribunal Regional Federal, grafando 

nossas homenagens.

Outrossim, considerando que a sentença que julgou procedente o feito 

também concedeu tutela provisória de urgência, na forma do artigo 1.102, 

inciso V, do CPC, o qual não incide o efeito suspensivo, DETERMINO seja 

expedido o competente RPV sobre o valor incontroverso, isto é, não deve 

ser expedido a requisição sobre os honorários advocatícios objeto do 

recurso da Autarquia.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 49897 Nr: 580-33.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora concordou com o cálculo apresentado 

pelo Departamento auxiliar da Presidência, conforme fls. 139/141, 

encaminhe-se o cálculo, incluso o RPV já expedido para a Fazenda Pública 

efetuar o pagamento.

Na hipótese de ser apresentada IMPUGNAÇÃO ou não efetuado o 

pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 49963 Nr: 620-15.2016.811.0084

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSJ, CJPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 "[...] Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito anos 

do representado John Crecio da Silva Justo, e, não sendo o ato infracional 

pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de internação, 

ACOLHE o requerimento do Ministério Público e JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, 

do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA em relação ao referido representado 

[...]"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56914 Nr: 1514-20.2018.811.0084

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença que SEBASTIÃO 

SANTOS DE OLIVEIRA move em desfavor do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Quanto ao requerimento de fls. 56/69, INTIME-SE a parte exequente para 

juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato de seu benefício, 

de modo a comprovar que o benefício foi implantado na data diversa da 

determinada em sentença.

Outrossim, as parcelas em atraso deverão ser executadas mediante 

cumprimento de sentença, na forma do artigo 534 do CPC, consignando a 

tese firmada pelo STF na RE 573.872: “A execução provisória de 

obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime 

constitucional dos precatórios”.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8733 Nr: 1118-34.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Silvan Duck de 

Freitas - OAB:884/RO, Husmath Gerson Duck de Freitas - 

OAB:7744/RO

 Autos: 1118-34.2004.811.0084

Código: 8733.

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, antecipo a sessão de 

julgamento para o dia 02 de abril de 2020 às 09:00hrs, a ser realizado na 

Câmara Municipal desta Comarca.

 Intime-se o pronunciado, bem como seu advogado, para que compareçam 

à sessão de julgamento, trazendo consigo as testemunhas arroladas na 

fase do 422 (fls. 300).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Às providências.

Apiacás – MT, 09 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52120 Nr: 720-33.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreira da Silva Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Juliana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Astor Pallamin Junior, Carmen Silvia Tanganelli
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, DETERMINO seja alterado o polo ativo da causa, conforme 

alteração em seu contrato social anexado aos autos, passando a constar 

MDS MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Outrossim, verifico que até o momento não foram citados os requeridos 

Astor Pallamin Junior e Carmen Silvia Tanganelli, havendo requerimento da 

parte autora para deixar de citar tais requeridos, ao argumento de que 

estão em lugar incerto e não sabido, no entanto, assinaram a cessão de 

direitos transferindo os direitos para Felix Dallabona sem contudo.

Desta feita, DETERMINO seja expedido carta de citação dos requeridos 

Astor Pallamin Junior e Carmen Silvia Tanganelli, conforme endereço 

apresentado na exordial.

Após, certifique-se o necessário e façam-me os autos concluso.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47613 Nr: 68-84.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorgeane Correia de Sousa, LÚCIA HELENA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Vistos.

1- HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado às fls. 85/88 e declaro SUSPENSO o processo até o prazo final 

do pagamento, isto é, 10/12/2023 (item "b").

2- Sem condenação em honorários advocatícios.

3- Custas à parte autora e honorários advocatícios conforme acordado 

(item "5").

4- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6 -Remetam-se os autos ao arquivo, excluindo-o do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.

7- Aguarde-se o prazo solicitado pelas partes. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para, em 05 dias, informar se a parte executada cumpriu o 

acordo, consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento, 

com a consequente homologação do acordo e extinção da presente ação.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-29.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FRANCO CARVALHO TODESCHINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à sessão de conciliação 

designada, consoante termo juntado aos autos com id Num. 25088753. 

Outrossim, verifico que a parte autora possui advogado cadastrado nos 

autos, que inclusive peticionou no feito após a designação de audiência 

(id. nº 24834812). Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I-Quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” No 

mesmo sentido preconiza o art. 949, II da CNGCJ da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Registre-se que ao autor faltoso é 

imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos do artigo 

referido podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela qual deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais. Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e no art. 949, 

II, da CNGCJ. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, II, da CNGC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Caso a parte autora 

não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da 

parte, conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Verbis: “Enunciado 13 – É 

desnecessária a intimação do autor, da sentença de extinção do feito sem 

a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

(artigo 1.003, § 1º do CPC/15 c/c artigo 2º da Lei 9099/95), salvo se tiver 

advogado constituído, arquivando-se o feito de imediato, com anotação no 

sistema da pendência de eventuais custas processuais.” Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-43.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE GOMES CLEMENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/04/2020 às 13 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA BATISTA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para 15/04/2020 às 15 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-06.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JUSTINO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amanda Rufino de Andrade (REU)

 

Intimação do autor para que informe o endereço completo da parte 

requerida, uma vez que não consta a cidade em que a pessoa reside, 

impossibilitando a realização de citação.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000481-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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VALCILEI UTRE PORTERA (REQUERENTE)

MARLENE DIAS DA SILVA PORTERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO das partes acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 15/4/2020 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000384-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Indiavaí (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes acerca da audiência de conciliação designada 

para 15/04/2020 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001082-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. G. M. (REQUERIDO)

R. H. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte autora da audiência de conciliação designada para 

15/04/2020 às 17 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113950 Nr: 187-13.2020.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, a ser conduzida pelo 

magistrado e para a produção da prova oral no dia 16 de março de 2020 

(segunda-feira), às 14h, e DETERMINO a intimação da parte ré, 

advertindo-o(s) de que o “processo seguirá sem a presença do acusado 

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 

comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, art. 367, com 

redação dada pela Lei n. 9.271/1996 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss., de seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).O(A) 

representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 

Pública, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, 

incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, 

§ 1º.A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser intimada(s) para comparecer(em) 

à audiência de instrução e julgamento, bem como advertida(s) de que, 

deixando de comparecer(em) sem motivo justificado, sujeitar-se-á(ão) à 

condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem como estará(ão) 

sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao pagamento de custas 

da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458.Caso se encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98389 Nr: 757-67.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schossler & Danielski Ltda, Edina LucianaDanilski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Alvorada Ltda, Jose Carlos de Souza, 

Tadeu Rezende Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto da Cruz - OAB:MT 

- 20475 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder com o 

pagamento das custas processuais concernentes a distribuição da 

missiva a ser enviada à Comarca de Comodoro/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 1951-78.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Tebaldi, Elza Cornacine Tebaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT-11.473/B

 Conforme solicitado na petição de ref. 62, informo ao douto advogado que 

se trata de processo virtual, portando, disponível às partes no portal do 

PEA - Portal eletrônico do advogado. Assim, esclareço que a intimação 

publicada em 06/03/2020, no DJE 10689, encontra-se em andamento, 

estando os autos no prazo para manifestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98800 Nr: 918-77.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M Da Cunha Confecções ME, Genesmar 

Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução da missiva de ref. 27, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 112155 Nr: 3659-56.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronisson Valadão Bicalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELAIR TEIXEIRA DE 

ALCANTARA - OAB:15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT 

- 19644/O

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, a ser conduzida pelo 

magistrado e para a produção da prova oral no dia 24 de junho de 2020 

(quarta-feira), às 15h30min, e DETERMINO a intimação da parte ré, 

advertindo-o(s) de que o “processo seguirá sem a presença do acusado 

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 

comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
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residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, art. 367, com 

redação dada pela Lei n. 9.271/1996 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss., de seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).O(A) 

representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 

Pública, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, 

incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, 

§ 1º.A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser intimada(s) para comparecer(em) 

à audiência de instrução e julgamento, bem como advertida(s) de que, 

deixando de comparecer(em) sem motivo justificado, sujeitar-se-á(ão) à 

condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem como estará(ão) 

sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao pagamento de custas 

da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458.Caso se encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, DETERMINO que o(s) 

requisite-O(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-82.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RODRIGUES DE AMORIM MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000233-82.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:TEREZA 

RODRIGUES DE AMORIM MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-67.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RODRIGUES DE AMORIM MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000234-67.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:TEREZA 

RODRIGUES DE AMORIM MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-79.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS GARRIO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON EDSON DA SILVA (EXECUTADO)

EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos à Execução opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte embargada para apresentar 

Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-92.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Município de Indiavaí (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ODEMIR JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000545-92.2019.8.11.0038 TESTEMUNHA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por ODEMIR 

JOSE GONCALVES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ-MT. É o necessário. Fora proferia sentença 

determinando a internação compulsória de ODEMIR JOSE GONCALVES. 

Ocorre que há nos autos documentos que comprovam que a parte autora 

veio a óbito. Por todo o exposto, considerando intransmissível a ação por 

disposição legal, com amparo no artigo 485, inciso IX, do CPC/2015, 

JULGA-SE EXTINTO. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Nada requerido no prazo de 

15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo 

de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 10 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-31.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO para ciência e 

manifestação acerca da Petição ID 24724837 juntada pela exequente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000238-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FONDAZZI OAB - PR58844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA SUZANA MOREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o motivo do cancelamento da Alvará Eletrônico nº 

549042-1/2019 foi: MODALIDADE DE CONTA NÃO PERMITE 

TRANSFERÊNCIA AGENDADA, haja vista ser "Conta Fácil". Diante disso, 

INTIMO a parte para indicar CONTA BANCÁRIA hábil para expedição de 

novo Alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-84.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000843-84.2019.8.11.0038 REQUERENTE: NILTO DE OLIVEIRA 

BATISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes NILTO DE OLIVEIRA 

BATISTA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., em que aquela, ora parte autora/reclamante, deixou de comparecer 

na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante NILTO DE 

OLIVEIRA BATISTA no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais – Enunciado n. 28 do FONAJE - “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas”. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, arts. 2º e 19 -, salvo se tiver advogado constituído. 

Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 – e na hipótese 

de não estar isenta a parte sucumbente, intime-a para 

recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para inscrição 

na dívida ativa, protesto e anotação na margem da distribuição/sistema 

para que, diante de eventual solicitação de certidão, possa constar a 

referência formal – art. 467, caput, da CNGC. Por fim, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas, uma vez que “Se a baixa não for realizada por falta de 

pagamento de custas correspondentes, o fato, certificado nos autos, na 

forma do art. 467, da CNGC, não impedirá o arquivamento” - CNGC, art. 

1.174. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de março de 2020 - 20:55:07. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000396-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PIMENTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000396-67.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ADRIANA PIMENTA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, tendo como partes ADRIANA PIMENTA DA SILVA e VIVO 

S.A., em que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito 

à credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expeça o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 
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9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de março de 2020 - 21:52:55. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000857-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUINTINO PONTES OAB - SP274196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.H. KROLING - ME (REQUERIDO)

Fernando Huber Kroling (REQUERIDO)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu Advogado constituído, via DJe, para que proceda com a 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, tal como requerido na certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000844-08.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER SOUTO TAVARES (EXECUTADO)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu Advogado constituído, via DJe, para que proceda com a 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, tal como 

requerido na certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-64.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO SERGIO ENDRINGER (EXECUTADO)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu Advogado constituído, via DJe, para que proceda com a 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, tal como requerido na certidão retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 1105-68.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos à esta escrivania, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via DJE/MT, por 

meio de seu procurador, para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44171 Nr: 178-97.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Macedo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH - OAB:16.261, 

KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19.952/0, WILKER CHRISTI 

CORRÊA - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, 

forma de liquidação determinada no acórdão exarado pela Câmara de 

Direito Público e Coletivo do TJMT, que a par de entender cabível a 

condenação do Estado à recomposição salarial pretendida pela servidora 

que figura na demanda, condicionou-a à demonstração concreta da 

ocorrência da perda salarial.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, oportunidade em que 

requereu a apuração de eventuais valores a serem executados pela 

contadoria judicial.

Pois bem, desde já indeferido o pedido de elaboração de planilha pela 

contadoria do Juízo, porque o ônus da liquidação é das partes, cabendo à 

autora a obrigação de apresentar os cálculos que entender demonstrar o 

crédito que afirma possuir desde a inicial, não sendo encargo judicial 

aquilatar provas e quantificar direitos em favor desta ou daquela parte.

Se a defasagem salarial depende de prova da sua ocorrência e 

certificação contábil de que houve a corrosão salarial no período de 

transformação de Cruzeiro para URV e que tal corrosão não tenha sido 

absorvida pelos diversos reajustes e recomposições salariais aplicados 

ao longo dos anos na estrutura do serviço público estadual, então é 

evidente que essa diligencia compete a quem interessa a demonstração 

da existência ou não do direito sustentado, não cabendo ao juízo produzir 

provas e realizar diligências que são incumbência dos litigantes.

Desse modo, intime-se a exequente a apresentar, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão, planilha contábil demonstrando a defasagem 

salarial quando da conversão de Cruzeiros Reais em URV, como aduzido 

anteriormente.

Inerte ou omissa a exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 03 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55862 Nr: 3217-34.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Silvestri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80781 Nr: 2991-24.2019.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Santana da Silva, Gilson Rodrigues dos 

Santos, Manoel Rodrigues dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Lucas Vitorassi - OAB:27391/O, TAIRONE SELIN DE MORAES - 

OAB:25.992, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25.992/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a presente ação penal, para (i) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, 

ABSOLVER MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, JULIANO SANTANA DA 

SILVA, vulgo “DEDI”, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo 

“ROSINHA” e GILSON RODRIGUES DOS SANTOS das condutas descritas 

no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, (ii) com fundamento no art. 386, VII, 

do CPP, ABSOLVER JULIANO SANTANA DA SILVA, vulgo “DEDI”, LUIZ 

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “ROSINHA” da conduta descrita 

no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e (iii) CONDENAR os réus GILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS e MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS como 

incurso nas penas dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 1921-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42823 Nr: 950-94.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Carvalho de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33 Nr: 17-40.1984.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bandeirantes de Investimento S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Assad Caran Junior, Assad Caran Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:, 

Mario Cardi Filho - OAB:3584-A/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bley Robert Saber - 

OAB:841/MT

 Ante o teor da certidão de decurso de prazo retro, nos termos do art. 

152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando o exequente para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

interesse em proceder com outras penhoras, especificando-as, bem 

como, colacionar aos autos planilha de débito atualizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82513 Nr: 3844-33.2019.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quirlene Raquel de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Calvo - OAB:12342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIAS BERNARDO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 3844-33.2019.811.0026, Protocolo 

82513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44173 Nr: 181-52.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina de Oliveira Brito Ramos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juceli de Fatima Pletsch Vilela 

- OAB:16.261, Késsila Rodrigues Lopes - OAB:19.952/O, Wilker 

Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415/O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, 

forma de liquidação determinada no acórdão exarado pela Câmara de 

Direito Público e Coletivo do TJMT, que a par de entender cabível a 

condenação do Estado à recomposição salarial pretendida pela servidora 

que figura na demanda, condicionou-a à demonstração concreta da 

ocorrência da perda salarial.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, oportunidade em que 

requereu a apuração de eventuais valores a serem executados pela 

contadoria judicial.

Pois bem, desde já indeferido o pedido de elaboração de planilha pela 

contadoria do Juízo, porque o ônus da liquidação é das partes, cabendo à 

autora a obrigação de apresentar os cálculos que entender demonstrar o 

crédito que afirma possuir desde a inicial, não sendo encargo judicial 

aquilatar provas e quantificar direitos em favor desta ou daquela parte.

Se a defasagem salarial depende de prova da sua ocorrência e 

certificação contábil de que houve a corrosão salarial no período de 

transformação de Cruzeiro para URV e que tal corrosão não tenha sido 

absorvida pelos diversos reajustes e recomposições salariais aplicados 

ao longo dos anos na estrutura do serviço público estadual, então é 

evidente que essa diligencia compete a quem interessa a demonstração 

da existência ou não do direito sustentado, não cabendo ao juízo produzir 

provas e realizar diligências que são incumbência dos litigantes.

Desse modo, intime-se a exequente a apresentar, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão, planilha contábil demonstrando a defasagem 

salarial quando da conversão de Cruzeiros Reais em URV, como aduzido 

anteriormente.

Inerte ou omissa a exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 03 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45103 Nr: 979-13.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronismar Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Cláudio Machado, Alcedino Quirino 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maria Barbosa - 

OAB:MT/12107, Luis Carlos de Paulo Barbosa - OAB:MT/12107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisãngela Sanches Ferreira 

de Andrade - OAB:15154, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT, 

Jaqueline Peres Lessi - OAB:15343, MUNIK MAYARA DA SILVA 

SOUZA - OAB:25.175, VIVIAN CARLA ZUCHETTO - OAB:5.258

 VISTOS,

 Às fls. 121/124 a parte requerida formulou pedido de habilitação do 

espólio de Orivaldo Cláudio Machado, que, em verdade, pela nova redação 

do art. 691, do CPC/15, deve ser apreciada imediatamente “salvo se este 
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(o pedido) for impugnado e houver necessidade de dilação probatória 

diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja 

autuado em apartado e disporá sobre a instrução”.

 Verifica-se pela decisão de fl. 124 que o pleito foi deferido, reabrindo-se 

o prazo para apresentação de sua contestação, a partir da intimação da 

referida decisão.

Da análise acurado do feito, verifica-se que em momento posterior a 

decisão, aportou aos autos petição de habilitação dos herdeiros do de 

cujus, não havendo, até o momento, cabal cumprimento da decisão 

retromencionada.

Reconheça-se, entretanto, que o Espólio de Orivaldo Cláudio Machado 

comprovou sua constituição e indicou seu representante, habilitando-se 

nos autos.

Assim, tendo em vista que o art. 110 do novo Código de Processo Civil 

prevê a alternatividade/subsidiariedade na ordem de representação 

processual dos bens da herança, seja pelo espólio ou seus sucessores, 

intime-se o patrono subscritor das petições de fls. 122 e 125 para que 

esclareça quanto a existência de patrimônio sujeito à abertura de 

inventário a justificar a preferência pela habilitação do espólio ou dos 

herdeiros, em caso de inexistência de patrimônio sujeito à inventário, 

como, aliás, de longa data, já vem salientando a Corte Cidadã:

 “apesar de o artigo 43 do Código de Processo Civil dispor que, com a 

morte da parte, abre-se a possibilidade de sucessão pelo espólio ou por 

seus sucessores, será dada preferência à substituição pelo espólio, 

ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de 

patrimônio sujeito à abertura de inventário” (STJ, 3ª T., Rel. Min. João 

Otávio de Noronha).

Aportando aos autos os esclarecimentos supramencionados, tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências

Arenápolis/MT, 03 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19498 Nr: 1393-84.2009.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Cláudio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisãngela Sanches Ferreira de 

Andrade - OAB:15154, Jaqueline Peres Lessi - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228-MT

 VISTOS,

 Aportou aos autos pedido de habilitação dos herdeiros do espólio de 

Orivaldo Cláudio Machado, contudo, o art. 110 do novo Código de 

Processo Civil prevê a alternatividade/subsidiariedade na ordem de 

representação processual dos bens da herança, seja pelo espólio ou 

seus sucessores, devendo-se dar preferência a substituição pelo espólio.

Assim, intime-se o patrono subscritor da petião de fl. 133 para que 

esclareça quanto a existência de patrimônio sujeito à abertura de 

inventário a justificar a preferência pela habilitação do espólio ou dos 

herdeiros, em caso de inexistência de patrimônio sujeito à inventário, 

como, aliás, de longa data, já vem salientando a Corte Cidadã:

 “apesar de o artigo 43 do Código de Processo Civil dispor que, com a 

morte da parte, abre-se a possibilidade de sucessão pelo espólio ou por 

seus sucessores, será dada preferência à substituição pelo espólio, 

ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de 

patrimônio sujeito à abertura de inventário” (STJ, 3ª T., Rel. Min. João 

Otávio de Noronha).

Aportando aos autos os esclarecimentos supramencionados, tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências

Arenápolis/MT, 03 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17947 Nr: 1548-24.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Ferreira Machado, Sérgio Ferreira 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Com o intuito de possibilitar maior transparência e possibilitar o 

conhecimento do real valor a ser pago pelo executado, manifeste-se o 

credor, no prazo de 05 dias, instruindo seu pedido com a memória de 

cálculo discriminada e atualizada, sob pena de extinção/arquivamento do 

feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 03 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 1760-74.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M .V. Dos Santos Brito -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos.

Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e suprir omissão existente deixada pela sentença ou 

decisão. Visam ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, sendo 

admissível a atribuição de efeitos infringentes quando comprovada a 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

 No presente caso, verifico que o decisum combatido não contém 

obscuridade, contradição nem omissão a ser sanada. Na verdade, a parte 

embargante se vale de tal instrumento processual na tentativa de reverter 

decisão que ao extinguir a presente execução, deixou de condenar a 

exequente em honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência 

da pretensão resistida, conforme se verifica às fls. 129/130.

Embora muito judiciosos os argumentos vertidos nos embargos, impossível 

seu provimento, na medida em que já tendo sido proferida a sentença, sua 

anulação quanto ao já decidido, como pretende a parte embargante, só 

pode se dar por via de impugnação ao e. TRF-1.

Repito: não se trata de mera modificação da sentença, a partir de 

aplicação dos efeitos infringentes, ou ainda, correção de erro material, 

mas sim, a anulação parcial de sentença por seu próprio prolator, o que 

não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, ainda que se faça 

em nome da celeridade processual.

Em face dessas considerações, conheço dos embargos, mas nego-lhes 

provimento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 05 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20208 Nr: 567-24.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gineli Calente, José Eliésio Calente, Vilma Molinari 

Calente, Carlos Roberto Calente, Sandro Calente, Fátima Calente, Marcos 
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Sérgio Calente (falecido)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casseta Ferreira, Roberto Casetta 

Ferreira, Seguradora Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. GILDO CAPELETO - OAB:, 

Gildo Capeleto - OAB:7288-A/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT/15013

 ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao pedido de cumprimento de 

sentença apresentado pelos credores para:(a)Declarar integralmente 

satisfeito o crédito em relação à executada Seguradora Brasil Veículos, 

razão pela qual determino a sua exclusão da capa dos autos, fazendo 

constar que a presente execução/cumprimento de sentença seguirá com 

relação aos executados Joaquim Casetta Ferreira e Roberto Casetta 

Ferreira;(b)Determinar a intimação dos exequente para, no prazo de cinco 

dias, acostar aos autos cálculo atualizado quanto ao saldo remanescente, 

cujos valores exequendos seguirão em face dos executados Joaquim e 

Roberto, bem como requerer o que entender de direito em prosseguimento 

ao feito.Vindo os novos cálculos, conclusos para apreciação.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Arenápolis/MT, 05 de março de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44516 Nr: 491-58.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, eveline Guerra da Silva - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197/MT, Vitor Hugo Fornagieri - OAB:, Vitor Hugo 

Fornagieri - OAB:15661/O

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por 

consectário, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com 

base no art. 487, I do novo Código de Ritos.No mais, à vista da 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais que fixo 

em 10% sobre o valor da causa.Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Arenápolis/MT, 

05 de março de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2343-49.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Ocorre que não há contradição na sentença que julgou contrária a 

decisão liminar, pois a medida liminar é precária, provisória, podendo ser 

modificado a qualquer tempo, inclusive por sentença meritória, sendo que 

a sentença fixou patamares distintos dos fixados na liminar com 

fundamento nas normas que regulam a matéria. Ademais, é impossível o 

provimento dos presentes embargos, pois a medida em que já tendo sido 

proferida a sentença, sua anulação quanto ao já decidido, como pretende 

a parte embargante, só pode se dá por via de impugnação ao e. TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40487 Nr: 329-34.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Sanches Aranega-ME, Ana Paula 

Sanches Aranega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em contato com a Central de Arrecadação, constatamos que é 

necessária a manifestação de interesse da parte autora quanto aos 

valores depositados em excesso para diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

Posto isso, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora para manifestar-se quanto a certidão de 

26/06/2019, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2964 Nr: 407-82.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rondon Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Carlos Biava, Alíder Gonçalves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Portela Alves - 

OAB:OAB/MT 15.418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O, Italo 

Domicio Borba - OAB:5.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 Vistos.

Incumbe ao Juiz dirigir o processo, chamando o feito a ordem, em qualquer 

momento, para sanar eventuais vícios existentes.

Assim, constata-se vício no bloqueio realizado nos autos (fls. 107/109), 

tendo em vista que ao proceder com o bloqueio de valores eventualmente 

existentes em nome do executado Agostinho Carlos Viana, a minuta de 

bloqueio retornou positiva na razão de R$ 4.733,03 pertencente a pessoa 

de Arinato Miguel Biava, estranho aos autos.

 Isso porque o CPF do executado Agostinho Carlos Viana encontra-se 

cadastrado equivocadamente no sistema APOLO como sendo o número 

036.707.169-04, contudo, o referido número do Cadastro de Pessoa Física 

pertence a Arinato Miguel Biava, que não é parte do processo, conforme 

dito alhures, devendo o feito ser, imediatamente, chamado a ordem para 

tornar nulo o referido bloqueio e consequentemente desbloquear os 

valores constritos em nome Arinato Miguel Biava, cuja minuta de 

desbloqueio segue anexo à presente decisão.

Proceda-se a Secretaria com a retificação do cadastro dos autos no que 

diz respeito ao CPF do executado Agostinho Carlos Viana.

Intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Arenápolis/MT, 06 de março de 2020.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2073-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira do Vale Silva, Erico Wagner de 

Oliveira Batista, Jean de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159-A, Lucas Vitorassi - OAB:27391/O, 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O, NILTON GOMES 

DA SILVA - OAB:0851

 Vistos.

Considerando as informações de prática de tortura dos denunciados, 

REMETAM-SE cópia dos interrogatórios ao representante ministerial para 

apuração de eventuais crimes ocorridos dentro da Cadeia Pública desta 

Comarca de Arenápolis/MT.

Encerro a instrução processual e converto os debates orais em memoriais 
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finais escritos.

Apresentados os memoriais finais, tornem-me os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 1057-70.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvan Maria das Dores Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT

 Intima-se as partes para comparecerem ao exame pericial REDESIGNADO 

para o dia 18 DE ABRIL DE 2020, à partir das 9:30h na sala de perícias 

deste Fórum da comarca de Arenápolis, devendo o periciando estar 

munido de todos os seus documentos pessoais de identificação, bem 

como de outros documentos, exames, laudos médicos de que porventura 

disponha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48953 Nr: 1294-07.2015.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes Gonçalves, ELIZABETE NEVES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:

 Considerando que já foi oportunizada a manifestação das fazendas 

públicas federal, estadual e municipal (ref.: 78), bem assim do Ministério 

Público (ref.: 77), impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas 

as partes - os requerentes por meio da Defensoria Pública, via remessa 

eletrônica dos autos, e o requerido através de seu Advogado constituído, 

via DJE, para, querendo, apresentarem memoriais finais no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, tal como determinado em Audiência (fls. 256/257).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22596 Nr: 1114-30.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Souza de Acácio, Elenilton Pereira da 

Silva, Elessandro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 Certifico que transcorreu in albis o prazo para que a parte executada 

efetuasse o pagamento. Posto isso, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40582 Nr: 483-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o lapso temporal, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os 

autos intimando a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 443-65.2015.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres Lincoln Prata Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, Paulo 

Roberto de Oliveira - OAB:7074 / MT, Vanessa Pelegrini - OAB:MT- 

10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro G. Neves - 

OAB:87.066/MG

 Assim, DEFIRO o pedido de penhora de grãos concernentes a renda do 

devedor, somente no que pertine a safra de 2020/2021, objeto do contrato 

de parceria agrícola entre o executado Torres Lincoln Prata Cunha e os 

parceiros Lucas Fernando Contes e Jovânia Besutti, até o limite do crédito 

exequendo.Intime-se o credor para informar a quantidade de sacas 

necessárias para a satisfação integral do seu crédito, apontar de modo 

preciso qual o local e data em que pretende seja procedido o arresto de 

grãos e/ou penhora da renda paga pelo arrendamento, fornecer meios 

para o cumprimento do mandado, bem como indicação do local de 

armazenamento do produto, sob pena de não cumprimento da medida por 

ausência de informações suficientes e indispensáveis.Intimem-se, 

igualmente, os parceiros agrícolas Lucas Fernando Contes e Jovânia 

Besutti do teor da presente decisão para as providências necessárias 

quanto a entrega das sacas de soja ao representante da parte exequente 

Mineração Itaipú Indústria e Comércio, até o limite do crédito exequendo no 

valor atualizado de R$ 56.927,85 ou o equivalente em dinheiro, mediante 

depósito judicial, correspondente ao contrato de parceria Registrado sob o 

número 4.006 junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Arenápolis/MT, 

concernentes a renda de Torres Lincoln Prata Cunha, referente a safra de 

2020/2021.Formalizada a penhora, intime-se o executado para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.Não sendo exitosa a constrição 

ou não alcançando o montante total do crédito, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.Expeça-se certidão em favor do 

exequente, nos termos requerido o item f da petição de fls. 260/262, 

devendo o exequente comunicar este Juízo as averbações 

efetivadas.Cumpra-se integralmente.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18884 Nr: 789-26.2009.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogaciano Oliveira Sampaio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3.898

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando o Requerido, pelo seu procurador via DJE/MT, para, no prazo de 

15 dias, apresentar memoriais finais, nos termos da decisão fl. 3594.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20980 Nr: 1363-15.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ginoski Assuta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 
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OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que por um 

lapso desta secretaria o alvará de levantamento dos valores vinculados 

aos autos fora, em sua integralidade, expedido em favor do autor, na 

conta declinada pelo douto Advogado, quando, em verdade, tão somente 

35% dos respectivos valores deveriam ser levantados.

Certifico, ainda, que tal situação fora constatada pelo douto Causídico 

constituído pelo autor, o qual contatou imediatamente esta secretaria, 

solicitando fosse tal erro corrigido, a fim de que os valores levantados a 

maior sejam devolvidos ao feito.

Neste passo, nesta data emiti guia de depósito do valor excedente, 

conforme comprovante em anexo, tendo, para tanto, efetuado o cálculo 

conforme demonstrativo a seguir:

Valor total (já corrigido) depositado no feito = R$ 35.269,36

 Valor a ser devolvido 65% de 35.269,36 = R$ 22.925,08

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20994 Nr: 1377-96.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes para intimar as partes, a fim de que 

manifestem acerca do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência - DAPI, jungido à ref.: 5, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638 Nr: 186-07.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marcos da Silva, José Antonio de 

Michelli, Juscelino Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13.640-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

240,27 (duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 143. Este Valor em 

parcela única, para recolhimento da guia de custas. Obs. Isento de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Origem aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2351 Nr: 268-67.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinato Miguel Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIAS BERNARDO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 268-67.1998.811.0026, Protocolo 

2351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 418-48.1998.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mauro, Marisa Regina Saia Mauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

183,48 (cento e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 260. Este Valor em 

parcela única, para recolhimento da guia de custas. Obs. Isento de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Origem aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001000-93.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001000-93.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência. ARENÁPOLIS, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001014-77.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001014-77.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 
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78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência. ARENÁPOLIS, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001015-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001015-62.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência. ARENÁPOLIS, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001016-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001016-47.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.142,12 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo apresentado 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência. ARENÁPOLIS, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000619-85.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 31.153,10 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ROGERIO KROHLING Endereço: Rua das Paineiras, 595, 

Casa, Novo Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR Endereço: Rua Oscar 

Josetti, 932, Casa, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 31.153,10 (trinta e um mil, 

cento e cinquenta e três reais e dez centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-13.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010064-13.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO 

PASSIVO: Nome: MISAEL PIRES DE OLIVEIRA Endereço: Rua EZEQUIEL R 

DA SILVA, 0, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca acerca da penhora 

via RENAJUD. ARENÁPOLIS, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000161-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 POLO PASSIVO: Nome: 

KAIQUE FERNANDES MOREIRA Endereço: RUA JUVENAL DOMINGOS, 

S/N, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - CEP: 78380-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 8.881,11 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-15.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON ALVES SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010189-15.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: ISABELLA AMARAL FERREIRA Endereço: 

Rua Rua Castelo Branco, s/n., Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ADEMILTON ALVES SILVA Endereço: 

Rua Castelo Branco , 627, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para que indique 

o endereço em que os veículos constritos ao Id. 14533735 poderão serem 

localizados, no prazo de cinco dias, sob pena de liberação da restrição 

imposta, bem como indique bens à penhora, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. ARENÁPOLIS, 11 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000309-45.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000309-45.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da parte exequente como 

defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pelo Juízo. Compulsando os autos, 

verifico que a parte exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo 

para impugnação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda a liquidação do valor, em cumprimento ao Provimento n. 

06/2020-CM. Com aporte dos cálculos, intimem-se as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 dias. Se 

concordes, fica desde já homologado, devendo o trânsito em julgado ser 

certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a Requisição de Pequeno 

Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS LEMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000874-43.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LETICIA DOS SANTOS LEMOS 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA VISTOS. Cuida-se de Ação de reclamação com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Letícia dos Santos Lemos em face de Brasil Card 

Adm. Cartão de Crédito Ltda., na qual a autora pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida 

retire seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, a 

autora alega que o requerido procedeu a inclusão indevida de seu nome 

junto ao órgão de proteção creditícia, pois segundo afirma a autora, não 

houve a devida notificação acerca da negativação de seu nome e o débito 

negativado encontra-se prescrito. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

conquanto a autora defenda a impossibilidade da inscrição do débito junto 

aos órgãos de proteção ao crédito em razão da prescrição, não trouxe 

qualquer início de prova material capaz de comprovar minimamente com o 

alegado. Desta feita, ao menos prima facie, não é possível identificar a 

probabilidade do direito deduzido. Ademais, considerando que há vários 

registros de inclusão de seu nome no serviço de proteção creditícia, 

inseridos no ano de 2015 – há mais de 04 anos –, não identifico situação 

de risco que não possa aguardar o contraditório e a instrução processual, 

a fim de se aferir, com segurança, a eventual ocorrência de prescrição do 

débito negativado. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO o pedido liminar. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a 

parte Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 
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jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-28.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000433-28.2020.8.11.0026. REQUERENTE: ARNALDO SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da parte exequente como 

defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pelo Juízo. Compulsando os autos, 

verifico que a parte exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo 

para impugnação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda a liquidação do valor, em cumprimento ao Provimento n. 

06/2020-CM. Com aporte dos cálculos, intimem-se as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 dias. Se 

concordes, fica desde já homologado, devendo o trânsito em julgado ser 

certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a Requisição de Pequeno 

Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000436-80.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000436-80.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO PIROSELI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da parte exequente como 

defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pelo Juízo. Compulsando os autos, 

verifico que a parte exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo 

para impugnação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda a liquidação do valor, em cumprimento ao Provimento n. 

06/2020-CM. Com aporte dos cálculos, intimem-se as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 dias. Se 

concordes, fica desde já homologado, devendo o trânsito em julgado ser 

certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a Requisição de Pequeno 

Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-95.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000435-95.2020.8.11.0026. REQUERENTE: ARNALDO SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da parte exequente como 

defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pelo Juízo. Compulsando os autos, 

verifico que a parte exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo 

para impugnação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda a liquidação do valor, em cumprimento ao Provimento n. 

06/2020-CM. Com aporte dos cálculos, intimem-se as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 dias. Se 

concordes, fica desde já homologado, devendo o trânsito em julgado ser 

certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a Requisição de Pequeno 

Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue o pagamento, 

no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55095 Nr: 1632-23.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINYCIUS AGUILA KAIZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VINYCIUS AGUILA KAIZER, Cpf: 

98080911134, Rg: 13909260-0, Filiação: Carmem Fatima Aguila Kaizer e 

Carlos Alfredo Kaizer, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 13/04/2020, ÀS 14:00 HORAS.

Despacho/Decisão: Autos nº  1632-23.2014.811.0088 (Cód . 

55095)REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.REQUERIDO: Vinycius Aguila Kaizer.AÇÃO CIVIL 

PÚBLICAVISTOS.Cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Vinycius Aguila Kaizer, 

objetivando a condenação do requerido por ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11, “caput”, da Lei nº 8.429/92.Aduz o 

Parquet, em síntese, que o requerido, à época Secretário de Governo, 

utilizou-se de veículo oficial da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT para 

deslocar-se a um bar e reunir-se com amigos, ou seja, aproveitou-se 

indevidamente de bem público em benefício particular.Em seguida, não 

localizado o requerido no endereço fornecido pelo Órgão Ministerial, foi 

determinada sua notificação pela via editalícia (fl. 59).Por seu turno, 
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decorrido o prazo do edital, o requerido não apresentou resposta (fl. 

61).Depois, este Juízo nomeou curador especial para oferecer a defesa 

prévia do requerido (fl. 65), sendo esta apresentada por negativa geral 

(fls. 66/68).Em remate, as partes manifestaram desinteresse em produzir 

outras provas além das já trazidas aos autos (fls. 70 e 72).É breve o 

relato. Decido.As partes são legitimas e estão regularmente 

representadas, assim, não havendo nulidades/preliminares a serem 

analisadas ou outras questões processuais a serem apreciadas nesta 

oportunidade, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a notícia de possível irregularidade praticada pelo requerido 

quando então secretário de governo, consistente na utilização de veículo 

oficial para fins particulares.É bem verdade que o magistrado pode julgar a 

lide de imediato, quando já possuir elementos suficientes para o seu 

convencimento, haja vista ser ele o destinatário do acervo probatório, 

entretanto, a meu pensar, não é o caso destes autos.Convém observar 

que, no presente caso, apesar de robusta prova documental trazida aos 

autos pelo Ministério Público, deve o magistrado buscar a veracidade dos 

fatos por outros meios de prova permitidos pelo ordenamento jurídico 

vigente. Além desse fator, cumpre ressaltar que o requerido foi intimado 

por edital, o que demonstra a necessidade de se apurar melhor os fatos 

apresentados pelo representante do Ministério Público.Tal medida faz-se 

necessária, também, para atender a garantia constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não podendo o magistrado fundamentar 

sua decisão exclusivamente em elementos informativos trazidos aos autos 

pelo Ministério Público, não ratificados em juízo, pois do contrário o 

Judiciário seria mero órgão homologador das apurações do Parquet.Por 

conseguinte, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de abril de 2020, às 14h00min, na sala de audiências da Vara Única do 

Fórum desta Comarca, para ouvida das testemunhas arroladas na exordial 

(fl. 11).Intimem-se as partes.Às providências.Juína/MT, 6 de março de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 06 de março de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80241 Nr: 4911-75.2018.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MIGUEL, MARINEIDE ZANETTE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que proceda a retirada dos alvarás no balcão 

desta secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41681 Nr: 315-58.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 VISTOS.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno a 

solenidade para o dia 17.04.2020, às 16 horas.

Intime-se o réu, sua Defesa e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1184-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT, WAINER 

WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 De início homologo a desistência das testemunhas faltantes. 

Considerando os depoimentos tomados nesta data, encerro a instrução 

processual, e abro prazo para apresentação de alegações finais em 

forma de memoriais, primeiramente ao Ministério Público e posteriormente 

às Defesas. Após volte concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61142 Nr: 1185-64.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO, 

SANDRA DALPIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527

 Realizada a colheita da prova requerida pela Defesa, inclusive o 

interrogatório dos réus Marcelo Delfino e Sandra Dalpiaz, retome-se o 

curso normal da instrução probatória, mantendo-se o ato instrutório 

anteriormente designado. Proceda-se as intimações das testemunhas 

ainda faltantes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010067-39.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010067-39.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: MARKO ADRIANO KREFTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Defiro o pedido do 

exequente retro, antes, porém, certifique se já houve a vinculação dos 

valores bloqueados ao presente feito. Em caso positivo, expeça-se Alvará 

de Levantamento ao causídico, atentando-se para conta bancária indicado 

no id.29813225. Após o levantamento dos valores, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas necessárias. Às providências. 

Aripuanã/MT,11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010241-82.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010241-82.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: MARKO ADRIANO KREFTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS. Defiro o pedido do exequente retro, antes, porém, certifique se já 

houve a vinculação dos valores bloqueados ao presente feito. Em caso 

positivo, expeça-se Alvará de Levantamento ao causídico, atentando-se 

para conta bancária indicado no id.29816168. Após o levantamento dos 

valores, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

necessárias. Às providências. Aripuanã/MT,11 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-66.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para querendo, dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-82.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-04.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA CELESTE DA VITORIA BASSETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000041-04.2017.8.11.0088. REQUERENTE: VANDA CELESTE DA VITORIA 

BASSETI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento 

antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na 

medida em que as provas entranhadas no processo são suficientes para 

o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da 

produção de outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito 

da presente demanda. Postula a Reclamante obrigação de fazer e 

indenização por danos morais sob o argumento de que “contratou 

serviços de telefonia com a ré em setembro de 2014, sendo seu plano 

denominado como Libert+100, o qual possibilitava a realização de ligações 

locais e para outras operadoras, com a limitação de 100 (cem) minutos 

mensais, com o valor base da cobrança de R$ 62,01 (sessenta e dois 

reais e um centavo). Contudo, em agosto do corrente ano, a autora 

recebeu um SMS da operadora, informando que a partir daquela data seu 

plano havia sido alterado, possibilitando, assim, a realização de ligações 

ilimitadas para qualquer operadora, dentro do território nacional, não 

havendo modificação no valor pago, devendo para tanto, utilizar o código 

da operadora nas ligações, qual seja: 41. Aduziu, ainda, que na data de 

06/10/2017, a autora acessou o site da operadora para promover o 

levantamento do boleto mensal para pagamento, se deparando com o valor 

de R$ 444,13 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). 

Diante da elevada cobrança e da promovente não saber a origem do 

consumo, esta entrou em contato com a operadora (protocolo 

20178358542069), sendo informada que as ligações foram feitas sem a 

utilização do código 41, fato que é negado pela demandante. Pugnou, por 

fim, pela concessão da tutela antecipada para o fim de determinar à parte 

ré que cancele a fatura no valor de R$ 444,13 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e treze centavos), com a readequação para o pagamento 

aproximado de R$ 62,01 (sessenta e dois reais e um centavo), sob pena 

de multa diária.” (Sic). A Reclamada sustenta, em síntese, que o valor de 

R$ 444,13, é correspondente ao não pagamento da fatura no mês de 

vencimento em referência, em razão disso a demanda deve ser julgada 

improcedente, uma vez que não restaram comprovados os danos morais 

nos termos pleiteados na inicial. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que o reclamante juntou aos autos documentos 

que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-lhe 

do disposto no inciso I, artigo 373, do NCPC. Ademais, a Reclamada não 

colacionou aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do 

ônus probatório que lhe competia. Neste sentido, havendo o pagamento 

por parte do reclamante, de desconto anteriormente lhe foi concedido, e, 

devidamente comprovado, certo é a ocorrência de danos materiais 

suportados pelo demandante. Sendo assim, no que tange ao pedido de 

indébito, tenho existir razão a parte promovente, devendo ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 42 do CDC. De igual forma, devidamente 

comprovado os danos extrapatrimonais, porquanto a atitude arbitrária da 

Reclamada causou à parte Reclamante dano passível de ser indenizado, 

notadamente porque o consumidor não pode ficar à mercê de cobranças 

injustificadas. Assim, tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a 

seara do mero aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o 

desrespeito e descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante 

a consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na petição inicial para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: - 

DETERMINAR que a parte Promovida proceda com a readequação para o 

pagamento aproximado de R$ 62,01 (sessenta e dois reais e um centavo) 

da fatura alusiva ao mês de 10/2017; - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. contados do evento 

danoso, conforme art. 398 do CC e súmula 54 do STJ. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Aripuanã-MT, 14 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010046-63.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010046-63.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: ELVES MARQUES COUTINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA, ajuizada por Elves Marques Coutinho em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Título Executivo, de 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

de número: PROCESSO Nº 1289.03/2009.811.0088 –Código 36550 

PROCESSO 1938.60/2012.811.0088 –Código 51172 PROOCESSO 

1 1 9 1 . 8 1 / 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 8 8  C Ó D I G O  3 8 4 8 6  P R O C E S S O 

2073.72/2012.811.0088 CÓDIGO 51305 PROCESSO 777.15/2012.811.0088 

CÓDIGO 50079 PROCESSO 1260.16/2010.811.0088 CÓDIGO 38555 

PROCESSO 1365.27/2009.811.0088 CÓDIGO 36623 PROCESSO 

199.57/2009.811.0088 CÓDIGO 35449 PROCESSO 1159.71/2013.811.0088 

CÓDIGO 52396 PROCESSO 85.21/2009.811.0088 CÓDIGO 35338 

PROCESSO 1111.83/2011.811.0088 CÓDIGO 40711 PROCESSO 

250.63/2012.811.0088 CÓDIGO 41616 PROCESSO 1415.53/2009.811.0088 

CÓDIGO 36673 PROCESSO 984.82/2010.811.0088 CÓDIGO 38278 

PROCESSO 879.66/2014.811.0088 CÓDIGO 54242 A parte exequente 

postula o valor de R$ 32.086,99 (trinta e dois mil e oitenta e seis reais e 

noventa e nove centavos). Recebida a inicial, fora determinada a citação 

da parte executada. Devidamente citada, a parte Executada não opôs 

Embargos à Execução, bem como pediu que o Exequente apresentasse as 

referidas certidões no cartório da Comarca, conforme manifestação no id. 

8860380. A Exequente apresentou as referidas certidões, as quais foram 

devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente R$ 32.086,99 (trinta e dois mil e oitenta 

e seis reais e noventa e nove centavos). correspondente às certidões de 

honorários por atuação como defensor dativo acima descritas. 

EXPEÇA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas 

pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________ VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, e extingo o feito com julgamento de mérito, a fim de que a decisão 

produza seus regulares efeitos. Aripuanã/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 2482-09.2016.811.0088

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS, JERDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Autos nº 2482-09.2016.811.0088

Código nº 62821

Querelante: Lana Gleice Araújo

Querelados: Alcimar Bezerra Soares e José Everaldo Rodrigues do 

Nascimento

Queixa – crime

 V I S T O S,

 Trate-se de queixa crime, caracterizada supostamente pela pratica 

delituosa disposta nos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Designada audiência de conciliação, manifestou-se a querelante exarando 

que não possuía interesse no ato, uma vez que não havia possibilidade de 

composição amigável entre as partes, bem como informou que mudou-se 

da cidade, passando a residir na Comarca de Rondonópolis, por fim 

requerendo que sua oitiva seja realizada por carta precatória.

 Realizada a audiência de conciliação, manifestaram-se os querelados 

requerendo a extinção do feito diante da audiência injustificada da vitima 

ao ato processual.

O Parquet por sua vez manifestou-se requerendo o prosseguimento do 

feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Decido.

Em analise aos autos observo que atempadamente manifestou-se a 

querelante demonstrando seu desinteresse no ato conciliatória nos termos 

do artigo 334 § 8° do Código de Processo Civil, razão porque indefiro o 

pedido dos querelados, não havendo o que se falar em extinção do feito 

ou em aplicação da multa nos termos da norma supracitada.

 Em prosseguimento ao ato processual, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de maio de 2020 ás 14:30 min.

 Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade, advertindo-os 

que deveram trazer suas testemunhas, independente de intimação.

 Na audiência, a queixa-crime será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 68692 Nr: 3084-63.2017.811.0088

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MANOEL MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MENEZES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Autos nº 3084-63.2017.811.0088

Código nº 68692

Querelante: Manoel Miranda da Costa

Querelado: João da Silva Menezes Neto

V I S T O S,

 Trate-se de queixa crime, caracterizada supostamente pela pratica 

delituosa disposta nos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Designada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, sobrevindo 

pedido do Parquet requerendo o prosseguimento do feito e designação de 

audiência instrutória.

Neste diapasão, acolho a cota ministerial, e designo audiência de instrução 
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e julgamento para o dia 28 de maio de 2020 ás 17:10 min.

 Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade, advertindo-os 

que deveram trazer suas testemunhas, independente de intimação.

 Na audiência, a queixa-crime será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 68711 Nr: 3101-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GILBERTO HONÓRIO BITENCOUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MENEZES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 3101-02.2017.811.0088

Código n.º 68711

Querelante: Gilberto Honorio Bitencout

Querelado: João da Silva Menezes Neto

Queixa – crime

 V I S T O S,

 Trate-se de queixa crime, caracterizada supostamente pela pratica 

delituosa disposta nos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Designada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, sobrevindo 

pedido do Parquet requerendo o prosseguimento do feito e designação de 

audiência instrutória.

Neste diapasão, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de maio de 2020 ás 09h:30 min.

 Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade, advertindo-os 

que deveram trazer suas testemunhas, independente de intimação.

 Na audiência, a queixa-crime será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000028-05.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTEIR SOUZA DE MORAES (REQUERIDO)

LIDIMAR MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000028-05.2017.8.11.0088. REQUERENTE: DEVANI SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: LIDIMAR MACHADO PEREIRA, WALTEIR SOUZA DE MORAES 

VISTOS. Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A 

extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos 

autos, o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão 

da inércia da parte requerente que, mesmo devidamente intimada para 

fazê-lo, quedou-se inerte (id. 14153584), ocasionando a paralisação do 

feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 

11 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-50.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARIA HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESSÊNCIA MODAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000025-50.2017.8.11.0088. REQUERENTE: AMALIA MARIA HILARIO DA 

SILVA REQUERIDO: ESSÊNCIA MODAS V I S T O S. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Conforme noticiado (id. 16445504), as partes firmaram acordo em relação 

ao objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as 

partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ante a renúncia do 

prazo recursal, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Aripuanã/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-97.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000039-97.2018.8.11.0088. REQUERENTE: RODRIGO DORNELES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

V I S T O S. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Conforme noticiado (id. 16782917), as 

partes firmaram acordo em relação ao objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Ante a renúncia do prazo recursal, ARQUIVE-SE 

com as baixas necessárias. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Às providências. Aripuanã/MT, 11 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-53.2018.8.11.0088
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Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BELARMINO VIANA (REQUERENTE)

SEVERINO CARLOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000029-53.2018.8.11.0088. REQUERENTE: SEVERINO CARLOS VIANA, 

ZILDA BELARMINO VIANA REQUERIDO: ALINE DE SOUSA SILVA V I S T O 

S. De plano, verifico que até o presente momento não houve a 

homologação do acordo realizado pelas partes no id.17134625. Assim, 

passa-se à sua homologação. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Conforme noticiado (id. 

16970591), as partes firmaram acordo em relação ao objeto do presente 

processo. Havendo composição amigável, a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e de direito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

ante o pedido de Cumprimento de Sentença (id. 20731943), promova-se a 

conversão do feito. Dispensada nova citação (artigo 52, IV, da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte executada a cumprir voluntariamente o 

julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, §1º, CPC). No 

silêncio, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de 

propriedade da parte devedora, tantos quantos bastem para satisfação do 

débito, nos termos do art. 523, §3º, do CPC. Caso haja a penhora de bens 

de propriedade da parte executada, dê-se vista dos autos à parte 

exequente para manifestação. Em sendo negativo, intime-se a parte 

exequente para que indique bens da parte executada passíveis de 

penhora nos termos do artigo 835, do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Aripuanã/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

 TERMO DE SORTEIO DE JURADOS 

Aos 11 de março de 2020, nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado 

de Mato Grosso, às 12:45 horas, na sala de audiências do Fórum local, 

sito Av. General Osório, nº 363, Bairro: Centro, onde presente se 

encontrava a Excelentíssima Senhora Doutora Daiane Marilyn Vaz, Juíza 

de Direito e Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri, presentes o 

douto Promotor de Justiça Doutor Fabison Miranda Cardoso e o nobre 

advogado, Doutor Wellington Cardoso Ribeiro OAB/MT 11.991 

representando a subseção da OAB. Estando em sala com portas abertas, 

foi feito o sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados e 08 (oito) suplentes, 

para compor as sessões ordinárias do Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca para as sessões já designadas para os meses de março a maio 

do ano de 2020; e, da lista geral publicada pela Imprensa Oficial foram 

sorteados os seguintes cidadãos, conforme relação a seguir:

 1. Geisa Pereira dos Santos;

 2. Sara de Lima;

 3. Izabel Cristina Reverte Navalon;

 4. Ariadne Furtado Bento de Oliveira;

 5. José Carlos Alves de Lima;

 6. Yona Furtado Bento de Oliveira;

 7. Vilmar Correa;

 8. Juliano Casar Arrais;

 9. Sonia Maria da Cunha Colombo;

 10. Nelsi Spaniol;

 11. Marilene Serafim de Souza Feitosa;

 12. Jociele Nazario dos Santos;

 13. Antônio Carlos Araújo;

 14. Keila Nunes Soares;

 15. Maria Madalena Pires dos Santos;

 16. Luciana Aparecida Pereira Prado;

 17. Debora da Cunha Brazão;

 18. Elizangela de Abreu Carvalho Lima;

 19. Fabiano Constante Piovesan;

 20. Maico Adriano Leitzke;

 21. Rosiane da Cruz Almeida;

 22. Marcia Cristina do Prado Dias;

 23. Soermes Antônio Barbosa;

 24. Natalia Sarate de Melo;

 25. Raquel Cristina Barbosa de Souza.

 SUPLENTES:

 1. Erica de Aquino Rezende;

 2. Adriana Magalhães Medrado;

 3. Ana Marcelo;

 4. Hozana do Carmo Cunha;

 5. Cristiano Alves;

 6. Sandra Marchezan;

 7. Natalia Oliveira Medeiros;

 8. Andreia Franco.

 Terminado o sorteio pela MM. Juíza Presidente foram lacradas em uma 

urna as cédulas sorteadas. A seguir, foi determinado pela MM. Juíza 

Presidente a intimação dos jurados sorteados para as sessões do júri 

designadas para os dias 27 de março de 2020 e 07 de maio de 2020, bem 

como para as demais que eventualmente venham a ser designadas no 

período compreendido entre os meses de março a maio do corrente ano 

de 2020. O não comparecimento dos jurados intimados implicará nas 

sanções legais. Da mesma forma foi determinado que se fixasse cópia do 

Edital no Átrio do Fórum, e que seja procedida à publicação no diário oficial 

de justiça do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta a Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, via e-mail eletrônico, para os 

fins legais. Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza Presidente que se 

encerrasse a presente, que vai devidamente assinada. Eu, Josicleide 

Regina Vieira Damasceno, _____________________, Assessora de 

Gabinete I, digitei e o subscrevi.

 Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito e Presidente do Tribunal Popular do Júri

 Fabison Miranda Cardoso

Promotor de Justiça

 Wellington Cardoso Ribeiro - OAB/MT 11.991

Representante da Subseção da OAB/MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, 

ART. 432)

 A Doutora DAIANE MARILYN VAZ, Juíza de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, nas sessões s dos meses de março, abril e maio é a seguinte, 

ficando, contudo, sujeita a modificações posteriores em virtude de outros 

feitos que fiquem concluídos para o julgamento:

DATA: 27/03/2020, às 08:30 horas

DADOS DO PROCESSO: Processo n. 1064-29.2018.811.0100, Cód. 

70495

RÉU: Alex Willians Cícero Soares

 DATA: 07/05/2020, às 08:30 horas

DADOS DO PROCESSO: Processo n. 1209-85.2018.811.0100, Cód. 

70757

RÉU: Lindiomar Mendes da Silva

Eu, Paulo Danton Crestani, Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei.

Brasnorte - MT, 11 de março de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

JUÍZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68446 Nr: 3298-18.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLADEMIR BORILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, chamo o feito à ordem para o 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, oferecida em desfavor de FLADEMIR 

BORILE, haja vista presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, eis que há provas indicativas da materialidade e indícios 

suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é caso de 

rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395.

Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, 

nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).

Por fim, considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

oferecida pelo Ministério Público, designo audiência para o dia 15 de abril 

de 2020, às 09h30min.

Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.

Por fim, considerando não haver mais interesse na manutenção da arma 

de fogo para a persecução penal, bem como não restou demonstrada a 

autorização e registro do armamento apreendido, sua origem lícita e 

tampouco houve qualquer pedido de restituição, em observância ao artigo 

25, da Lei 10.826/2003 e 1.479, da CNGC e dando cumprimento ao 

Provimento nº. 05/2017, DETERMINO que o armamento apreendido nestes 

autos seja encaminhado ao COMANDO DO EXÉRCITO, para os devidos 

fins, visto que sua manutenção não é mais justificada.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se o acusado e a sua Defesa. Cumpra-se.

Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 59311 Nr: 296-74.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FABRÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Assim, como não se verifica a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária do 

acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 22 de abril de 

2020, às 09h00min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Intime-se o 

acusado.Requisite-se se necessário.Intimem-se. Demais diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65749 Nr: 1539-19.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Assim, como não se verifica a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária do 

acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 22 de abril de 

2020, às 08h30min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Intime-se o 

acusado.Requisite-se se necessário.Intimem-se. Demais diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 1171-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA, 

MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido formulado pela Defesa do acusado (ref. 230), em 

favor de MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO, pelo qual requer a sua 

transferência para a Cadeia Pública da Comarca de Campo Novo do 

Parecis /MT por tratar-se unidade prisional mais próxima de sua família. 

Fez juntar comprovante de endereço e documentos pessoais de seu 

genitor.

2. Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito (ref. 234).

3. Tenho que merece acolhimento o pleito formulado pela Defesa do 

acusado.

4. Oficie-se o SEJUDH, solicitando vaga para que o acusado possa ser 

transferido para a Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o mesmo não possui vínculo 

familiar com esta Comarca.

5. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com os documentos 

que instruíram o pedido.

6. Com a resposta, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores 

deliberações.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 06 de março de 2020.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3183-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado dativo, Dr. Eder Hermes 

(OAB/MT 16.727), para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da decisão a seguir transcrita: " Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de ref. 297, determino a intimação do Ministério Público e da 

Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em 

que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do Código 

de Processo Penal). Cumpridas as determinações acima, retornem-me 

conclusos para observância do disposto no artigo 423 do Código de 

Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA
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BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 

23.383/O

 Certifico que, tendo em vista que no ato de sua intimação o réu Luiz 

Marcos Maciel manifestou o desejo de recorrer da sentença proferida nos 

autos (ref.182 ), visando ao devido impulsionamento do feito como 

determina a CNGC, promovo a intimação do advogado, Dr. Lucas Moreira 

Milhomem, OAB/MT 21907/O, para apresentar as razões do recurso 

interposto pelo réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24605 Nr: 841-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Autos de código 24605

Vistos, etc.

De proêmio, considerando o teor da certidão de fl. 266, oficie-se 

imediatamente o Juízo deprecado para que devolva a carta precatória 

expedida com a finalidade de inquirir a testemunha David de Oliveira 

Moura, haja vista que esta informou residir nesta Comarca de 

Brasnorte/MT.

Ademais, para inquirição da referida testemunha, designo audiência para o 

dia 22 de abril de 2020, às 13h30min.

Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 10 de março de 2020.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80180 Nr: 2329-32.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdVCdCdPG, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK EMILIO MENDES - 

OAB:OAB/PR 45.758, IRIO JOSÉ TABELA KRUNN - OAB:OAB/PR 16.273

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 15 de abril de 

2020, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 188-45.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 54, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a carta precatória 

expedida à ref. 501, não fora integralmente cumprida, eis que o oficial de 

justiça deixou de indagar o acusado para que indicasse o nome de seu 

advogado.

 Assim, diante do respectivo equívoco, DETERMINO seja oficiado o Juízo 

deprecado para que esclareça acerca do não cumprimento integral da 

missiva, bem como promova o seu desarquivamento, a fim de cumprir o 

ato na forma deprecada. Ressalto que tais diligências deverão ser 

realizadas e informadas a este Juízo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

haja vista tratar-se de processo de réus presos.

Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 09 de março de 2020.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Designo o DIA 07 DE MAIO DE 2020, ÀS 08H30MIN., para a sessão do 

Tribunal do Júri.Intimem-se a defensora dativa (Dr.ª Ellen Adriana 

Rodrigues Conti), o Ministério Público, o réu, a vítima, as testemunhas e os 

jurados.(...)

Portanto, diante do preenchimento dos pressupostos e condições da 

prisão preventiva, bem como de um dos fundamentos que a autorizaram 

(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), MANTENHO a prisão 

preventiva anteriormente decretada (art. 387, § 1º, CPP).Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.De Campo Novo do Parecis/MT 

para Brasnorte/MT, 09 de março de 2020. Pedro Davi BenettiJuiz de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77665 Nr: 1330-79.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando a desistência do Parquet e, intimada, a defesa 

manteve-se silente, consoante certidão de ref. 162, HOMOLOGO a 

desistência das inquirições da vítima Lidiane Marques da Silva e da 

testemunha Nildiane Marques da Silva.

De mais a mais, dê-se vista do processo às partes para apresentação de 

alegações finais, no aprazo e na forma da lei, iniciando-se pelo Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 09 de março de 2020.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80412 Nr: 38-25.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCE RODRIGUES DA SILVA, KLEYBSON 

CABRAL RODRIGUES, FERNANDO ALVES DOS SANTOS, JORGE 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 INTIMAÇÃO DOS RÉUS, na pessoa de seus advogados, da parte 

dispositiva da decisão a seguir transcrita, bem como para comparecerem 

a audiência designada: "Assim, como não se verifica a existência de 

qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, ausente qualquer 

das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar 

à absolvição sumária dos acusados, dou prosseguimento ao feito. 

Designo a data de 15 de abril de 2020, às 15h30min para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que os denunciados 

serão interrogados ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhes sejam possibilitados o efetivo exercício de autodefesa. Determino, 

desde já, a expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas 

não residentes nesta Comarca, caso necessário. Oportunamente, registro 

que mantenho a prisão preventiva do acusado Fernando Alves dos 

Santos, eis que entendo que sua custódia cautelar é medida 

recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, uma vez que essas não se constituem, no 

caso concreto, em meios satisfatórios para garantir a ordem pública.

 De mais a mais, não houve alteração fática desde a decretação da prisão 

preventiva, apta a ensejar a revisão do “decisum” anterior. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se os acusados. Requisitem-se se necessário. 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 2975-13.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE TROMBETTA DE OLIVEIRA, LUCIANO 

MACHADO DE OLIVEIRA, CRENILZA PEREIRA DA SILVA TROMBETTA, 

MATEUS ALBERTO TROMBETTA, EDSON DA SILVA MOURA, JOICE 

TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 e 22165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Itimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

efetue o pagamento das guias de distribuição da carta precatória expedida 

para a Comarca de Icaraíma/PR, conforme requerido pelo Distribuidor de 

Icaraíma/PR à ref. 37, devendo encaminhar as guias devidamente 

recolhidas àquele Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79958 Nr: 2238-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEF ADJUNTO DA SUBSEÇÃO DE JUINA DA SUBSEÇÃO 

JUD. JUINA/MT, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVADAL VAZ MANOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B

 Vistos etc.

Intime-se a causídica para apresentar documentos que indiquem a referida 

audiência, bem como comprovem a viagem da testemunha Vilson Oscar 

Debuss, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 10 de março de 2020.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24506 Nr: 742-87.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO GRIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - OAB:16727-0 

MT

 Certifico que, ante o teor da decisão retro, intimo a parte ré, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar na fase do art. 422 do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 951-85.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, HDSR, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welinton José Serpa Gil - 

OAB:4812/MT

 Certifico que, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para se manifestar, de acordo com a decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65749 Nr: 1539-19.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de abril de 

2020, às 08h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79110 Nr: 1858-16.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

COTRIGUAÇU/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer a 

audiência de inquirição de testemunha redesignada para o dia 15 de abril 

de 2020, às 09 horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Brasnorte/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-47.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000113-47.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

ASSIS DE MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 24/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-79.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LOPES VIDROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIR PINTO DA SILVA OAB - RS31475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000180-79.2020.8.11.0110. 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a via como mandado. 

Oficie-se ao Juízo deprecante com as informações necessárias. Após, 

observadas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, com as homenagens de estilo e baixas necessárias. Às 

providências. Campinápolis/MT, 09 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43148 Nr: 1177-50.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEHODZUBO TSINHAMAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 43148

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43150 Nr: 1179-20.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEHODZUBO TSINHAMAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 43150

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43178 Nr: 1204-33.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 43178

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37691 Nr: 233-82.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 37691

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 316-98.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código n.º 37790.

Vistos.

Diante da manifestação de fls. 117/120, certifique-se o trânsito em julgado 

e após volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37821 Nr: 339-44.2017.811.0110
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 CÓDIGO: 37821

Vistos.

Considerando informação constate da manifestação constate nos autos 

de fls.115/117, INTIME-SE a parte Requerente para em 15 (quinze) dias 

requerer o que entender por direito, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41844 Nr: 470-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41857 Nr: 483-81.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA REWAHODOO'DÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Processo: 483-81.2018.811.0110 Código: 41857

Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CARMELITA 

REWAHODOO’DÕ em face de BANCO BRADESCO S.A. todos devidamente 

qualificados no feito.

 Trânsito em julgado certificado às fls. 100.

Desta feita, intimem-se os requeridos para pagar o débito no valor de R$ 

13.913,19 (treze mil, novecentos e treze reais e dezenove centavos) (fls. 

94/99), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar; 

nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 03 de março de 2019.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 488-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 41864

Vistos.

Intime-se o advogado da parte autora para, em 05 dias, manifestar acerca 

da certidão de fl.50, sob pena de arquivamento do feito.

Intime-se.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41984 Nr: 597-20.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714-PE

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42007 Nr: 619-78.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 CÓDIGO: 42007

Vistos.

Considerando informação constate nos autos de fl.171, INTIME-SE a parte 

Requerente para em 15 (quinze) dias requerer o que entender por direito, 

sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33642 Nr: 1101-65.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: ANDRESSA MORAIS DA SILVA, ELIETE MORAIS 

PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON ELOY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43136 Nr: 1167-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para as 

partes manifestarem nos autos.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar pessoalmente a parte autora, para requerer o 

que entende por direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43195 Nr: 1220-84.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para a parte 

autora manifestar nos autos.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar pessoalmente a parte autora, para requerer o 

que entende por direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18050 Nr: 323-76.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, KATIA ALESSANDRA 

FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 18050

Vistos.

Considerando informação constate da certidão de fl. 267 constate nos 

autos, INTIME-SE a parte Requerente para em 15 (quinze) dias requerer o 

que entender por direito, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19858 Nr: 80-69.2005.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 19858

Vistos.

Considerando informação constate da certidão de fl. 164 constate nos 

autos, INTIME-SE a parte Requerente para em 15 (quinze) dias requerer o 

que entender por direito, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000753-54.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON BORGES DOS REIS OAB - MT27109/O (ADVOGADO(A))

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000753-54.2019.8.11.0110. Vistos. 

Cuida-se de Ação Previdenciária de Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez, movida por Vantuir Gonçalves Pires, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a parte autora, em síntese, 

que preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício. 

Nesse passo, requereu pela via administrativa a referida aposentadoria, 

todavia teve seu requerimento indeferido (ID.27335500). Neste intuito, 

buscou a via judicial. Acostou documentos (ID.27335491, ID.27335500, 

ID.27335508, ID.27335515, ID.27335523, ID.27335530, ID.27335534, 

ID.27335893, ID.2733590). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. - 

Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide 

nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal. - Da gratuidade da 

justiça - O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. No caso, 

a parte autora apresenta alegações de insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais, diante dos documentos consubstanciados 

aos autos , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei 

(CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da tutela provisória - Indefiro o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o direito pleiteado 

depende de verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, 

ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na 

inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a possibilidade de 

novo exame, caso haja apresentação de novos elementos. - Da audiência 
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de conciliação ou mediação - Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o requerido 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, 

inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 

09 de março de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-15.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FERNANDES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000042-15.2020.8.11.0110. Vistos. 

Cuida-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c 

Pedido Subsidiário der Aposentadoria por Invalidez, movida por Ozair 

Fernandes de Castro, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Aduz a parte autora, em síntese, que preenche todos os 

requisitos necessários à concessão do benefício. Nesse passo, requereu 

pela via administrativa a referida aposentadoria, todavia teve seu 

requerimento indeferido (ID.28735192). Neste intuito, buscou a via judicial. 

Acostou documentos (ID.28735138, ID.28735139, ID.28735140, 

ID.28735191, ID. 28735192, ID. 28735193. ID. 28735194). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal. - Da gratuidade da justiça - O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família. No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de 

recursos para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de 

conciliação ou mediação - Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. - Da citação - Cite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 09 de março de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103474 Nr: 1614-21.2018.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINA BASI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 103474)

Ação Previdenciária para Concessão de Aposentaria por Invalidez ou 

Auxílio Doença c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada

 Requerente: JUVELINA BASI DE OLIVEIRA

Requerido: INSS

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para apresentar os dados do seu esposo (CPF) 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Com a informação, intime-se a parte Requerida para querendo 

apresentar manifestação, em igual prazo.

3. Em seguida, voltem conclusos.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106597 Nr: 3150-67.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDINHA DE FATIMA MIOTO TOUFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 106597)(...0 2. O ponto controvertido é tão somente a 

existência ou não de incapacidade para o trabalho, ou, sucessivamente, 

se há redução na capacidade de trabalho e em que grau, uma vez que o 

INSS não impugnou a qualidade de segurado da parte autora.3. Diante 

disso, defiro a produção de prova pericial.3.1 Para a prova pericial, 

designo como perita a Dra. SILVIA MARIZA TOGO ALBERTINI (CRM/MT 

4.812), podendo ser encontrada Rua Campo Sales, n.º 1.317, Bairro 

Centro, nesta cidade, sob a fé de seu grau e independente de 

compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422). 3.2 Como quesitos do 

Juízo a perita deverá responder: a) a parte autora é portadora de 

enfermidade? b) a enfermidade existente implica em incapacidade para o 

trabalho?c) a enfermidade existente implica em incapacidade para o 

exercício do trabalho normalmente desempenhado pela parte autora?d) a 

enfermidade existente importa em redução da capacidade de trabalho? 

Qual a data de início da redução? e) é possível estimar em percentual o 

grau de redução? f) existe tratamento? O tratamento é de risco ou 

penoso?Fixo os honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos 

reais), e após a entrega do laudo, será expedida certidão de honorários, 

cujo pagamento poderá ser requisitado junto à Justiça Federal em 

Sinop/MT.3.3 A perita deverá informar ao Juízo, com antecedência de 20 

(vinte) dias, a data da realização da perícia, a fim de viabilizar a intimação 

das partes. Laudo em 20 (vinte) dias. 3.4. Juntado o laudo, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.4. 

Após, conclusos.5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107348 Nr: 3419-09.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robert Alessandro Padilha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 107348)

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência 

de Natureza Antecipada em Defesa da Saúde

Requerente: ROBERT ALESSANDRO PADILHA DE LIMA

Vistos.

1. Defiro a habilitação dos herdeiros nos autos principais, suspendendo o 
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feito até o trânsito em julgado da sentença de habilitação.

2. Citem-se os requeridos para se pronunciarem no prazo de 05 (cinco) 

dias com relação à habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do 

CPC, bem como se manifestarem quanto à petição constante na referência 

24.

3. Intime-se o advogado via DJE.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84947 Nr: 62-26.2015.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI, TARCIZIO ANTÔNIO MARIN, 

IRACY ELZA MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 84947)

Vistos.

Trata-se de ação monitória promovida por BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de IRACY ELZA MARIN.

 As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (ref. 38).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na ref. 38 e SUSPENDO 

o curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107355 Nr: 3422-61.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Juraci Reinehr Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELTRAME & SCHWINGEL LTDA 

(AGRORONDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 11032, MATEUS 

MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Autos Virtuais (Id. 107355)

Embargos à Execução

Vistos.

SENTENÇA.

 I- RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução promovida por BELTRAME & 

SCHWINGEL LTDA em desfavor de PAULO JURACI REINEHR PEREIRA.

Os embargos foram recebidos em 08.01.2019.

As partes apresentaram acordo firmado nos autos n° 105214, requerendo 

a sua homologação e consequente extinção dos processos.

É, em síntese, o Relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(Ref. 26, autos n° 105214)

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto a homologação do acordo é a medida que se impõe.

 III – DISPOSITIVO

Diante disso, HOMOLOGO o acordo juntado na Referência 26, autos n° 

105214, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes, valendo como título executivo judicial, a teor do 

artigo 515, V, do Código de Processo Civil, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Quanto ao valor bloqueado (ref. 18, autos n° 105214) proceda com sua 

liberação conforme pactuado nos itens “3.1 e 3.2”, vez que o patrono do 

exequente possui poderes para tanto.

 Honorários advocatícios conforme pactuado.

 P.R.

Após, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100779 Nr: 279-64.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VENANCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. A fim de readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

agendada anteriormente para o dia 15 de abril de 2020, às 10h00min.

2. Oficie-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Intime-se.

5.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 296-03.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. A fim de readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

agendada anteriormente para o dia 15 de abril de 2020, às 9h15min.

2. Oficie-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Intime-se.

5.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102483 Nr: 1142-20.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. A fim de readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

agendada anteriormente para o dia 24 de março de 2020, às 9h00min.

2. Oficie-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Intime-se.
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5.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50970 Nr: 349-96.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELLA PUGLIESI BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:OAB/MT 11.259-B, FÁBIO RENATO MAZZO REIS - 

OAB:OAB/MT 9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Vistos.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença, efetuem-se as retificações 

necessárias.

2. Após, nos termos do art. 523, do CPC/2015, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no 

percentual de 10% (dez por cento).

3. Certificado o não pagamento, intime-se a Requerente para atualizar o 

débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou renajud, caso 

constem como pedidos.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53708 Nr: 291-25.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLAINE NUBIA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:13967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Intime-se a parte Autora para acostar aos autos o demonstrativo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80512 Nr: 857-37.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR APARECIDO SMANHOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerido) para oferecimento de 

contrarrazões aos recursos de apelação (fls. 91/94), no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81516 Nr: 683-91.2013.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATA JUAREZ WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos às fls. 158/160, 

se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à decisão 

vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a abertura 

de vista à parte contrária para sobre eles se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89853 Nr: 553-96.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Autos Virtuais (Id. 89853)

Ação Penal

Vistos.

1. Designo audiência de instrução e julgamento para o d20 de maio de 

2020, às 13:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa residentes na Comarca, bem como o 

interrogatório do réu (art. 400, CPP).

 2. Intime-se e requisite-se o réu para a solenidade.

3. Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).

4. Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) 

da expedição da carta precatória, nos termos da súmula 273, do STJ.

 5. Intime-se a causídica via DJE.

 6. Homologo a desistência da testemunha Wueriques de Souza Vieira.

7. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o 

juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.

8. Ciência ao Ministério Público.

 9. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94927 Nr: 755-39.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Vistos.

1. A fim de readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

agendada anteriormente para o dia 24 de março de 2020, às 10h00min.

2. Oficie-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Intime-se a causídica via DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100775 Nr: 275-27.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIANNE THAIS DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. A fim de readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

agendada anteriormente para o dia 15 de abril de 2020, às 10h40min.

2. Oficie-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Intime-se.

5.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48221 Nr: 766-20.2007.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, Elly Carvalho Júnior - OAB:6132-B/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e por 

consequência DECLARO EXTINTO o processo, revogando a liminar 

concedida às fls. 74/78.Levante-se a constrição judicial de 

indisponibilidade da matrícula n. 295 do 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia. 

Oficie-se a Serventia para dar cumprimento à decisão no prazo de 10 

(dez) dias.Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais, 

conforme depósito de fls. 524, no prazo de 05 (cinco) dias.Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios (EAREsp 

996192/SP).P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 09 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49820 Nr: 784-07.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Daniela Regina Lara de La Serra - OAB:MT 

6695

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o 

traslado da sentença proferida nos embargos à execução em apenso, 

bem como o seu arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45025 Nr: 662-96.2005.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR VIECELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833, PAULO CESAR VIECELLI - OAB:24154/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, conforme petição e cálculo de fls. 287/289, a 

título de cumprimento de sentença, sob pena de não o fazendo, incidir 

multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108108 Nr: 187-52.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Anderson 

Minatti para se manifestar quanto ao laudo psicossocial (ref. 37) em 

cumprimento ao item "2" da decisão de ref. 32.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000885-41.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. V. (REQUERIDO)

J. D. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 1000885-41.2019.8.11.0101 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: EUDES APARECIDA DA SILVA Endereço: Estrada Valdirene, 226, 

Assentamento Keno, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000. POLO PASSIVO: 

AMANDA PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Requerente Eudes Aparecida da Silva demandou 

ação de guarda, em relação a sua neta Anny Beatryz Santos Souza. 

Relata que a menor foi deixada por sua genitora Amanda Patricia dos 

Santos Viera com sua filha, solicitando que a mesma cuidasse da menor 

por 02 (dois) mês, porém a genitora foi embora para local incerto e não 

sabido. Desta maneira, a Requerente Eudes encontra-se com a guarda da 

menor. Relata ainda, que o pai da menor encontra-se preso na 

Penitenciária de São José do Quatro Marcos/MT. DECISÃO: Vistos.1. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 2. Determino a realização de 

estudo psicossocial com a parte autora e a menor a ser feito pela equipe 

interdisciplinar do Juízo no prazo de 30 dias, mediante a entrega de 

relatório. 3. Com a entrega, voltem conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência. 4. Cite-se o Requerido que encontra-se preso em 

Mirassol do Oeste para querendo contestar o presente feito, no prazo 

legal. 5. Cite-se a genitora da menor Amanda por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o curador 

especial para querendo apresentar contestação. Nomeio desde já o Dr. 

Hermes Girelli para atuar no feito como curador especial. Intime-se-o para 

apresentar a contestação, ainda que por negativa geral. 6. Ante a 

ausência da Defensoria Pública na comarca, determino que o Ministério 

Público assuma a titularidade da ação. 7. Diligências necessárias. Cláudia, 

10 de fevereiro de 2020.THATIANA DOS SANTOS,Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 
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público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DOS 

SANTOS BORGES, digitei. CLÁUDIA, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-36.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORELI DODO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000120-36.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por ora, 

os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença c/c tutela antecipada 

provida por MARIA BORELI DODO em face do INSS, onde alega, em 

síntese, que desde meados de 2015 foi diagnosticada com púrpura 

trombocitopênica idiopática. Aduz que requisitou administrativamente, 

benefício de auxílio doença desde 17.04.2015 com prorrogação até 

25.05.2018 (NB 610.227.028-6). Após a referida data, aduz que procurou 

a Requerida para fins de nova prorrogação do benefício, contudo este foi 

indevidamente negado sob fundamento de “não constatação de 

incapacidade laborativa”. Pugna em sede de tutela de urgência, a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. 

Juntou documentos à inicial. DECIDO. Destarte, embora a parte autora 

tenha colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial 

não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início que é a 

concessão do auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta 

razão, postergo a análise da medida liminar para após a realização da 

perícia médica, fato que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do 

processo. Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT, bem como da Recomendação 

Conjunta 01 de 15.12.2015 do CNJ, em benefícios previdenciários afetos à 

área médica, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. 4. Assim, para a prova 

pericial, designo como perita judicial a Dra. SÍLVIA MARIZA TOGO 

ALBERTINI, CRM/MT 4812, podendo ser encontrada na Rua Campos Sales, 

nº 1317, nesta cidade sob a fé de seu grau e independente de 

compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422). 4.1 Como quesitos do 

Juízo a perita deverá responder: a) a parte autora é portadora de 

deficiência? b) a deficiência existente implica em incapacidade para o 

trabalho? c) a deficiência existente implica em incapacidade para o 

exercício do trabalho normalmente desempenhado pela parte autora? d) a 

deficiência existente importa em redução da capacidade de trabalho? Qual 

a data de início da redução? e) é possível estimar em percentual o grau de 

redução? f) existe tratamento? O tratamento é de risco ou penoso? 4.2 

Como quesitos formulados pelo INSS, conforme Recomendação Conjunta 

01 de 15.12.2015 do CNJ: Histórico Laboral do (o) Periciado (a): a) 

Profissão Declarada b) Tempo de profissão c) Atividade declarada como 

exercida. d) Tempo de atividade. e) Descrição da atividade. f) Experiência 

laboral anterior. g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver 

ocorrido. 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). 3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação 

de pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”. FIXO os honorários periciais no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF. 

ENCAMINHE-SE a Senhora Perita as cópias da petição inicial, bem como, 

dos documentos e quesitos da parte autora. 5. Intime-se a perita para 

elaboração do laudo, observando os quesitos supra e os apresentados 

pelas partes. A perita deverá informar ao Juízo, com antecedência de 20 

(vinte) dias, a data e horário para realização da perícia, a fim de viabilizar 

a intimação da parte autora. Laudo em 20 (vinte) dias. 6. APÓS a juntada 

do laudo, conclusos os autos para análise do pedido de tutela antecipada. 

7. Diligências necessárias. Cláudia, 10 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000101-98.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 22/01/2019 Hora: 

15:00 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000122-74.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DIELSCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 19/03/2019 Hora: 

14:50 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-46.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO CALIXTO TREGA GONCALVES (EXECUTADO)

VILSON MIGLIOLI HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, para indicar nos autos o endereço do Executado Marcelo 

Augusto Calixto Trega Goncalves, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000530-31.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILDO DA SILVA (EXECUTADO)

VILSON MIGLIOLI HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar nos autos o endereço do Executado Jose Nildo da 

Silva, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-16.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LIMA BRITO (EXECUTADO)

VILSON MIGLIOLI HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar nos autos o endereço do Executado Flavio Lima 

Brito, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000532-98.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE ALVES (EXECUTADO)

VILSON MIGLIOLI HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar nos autos o endereço do Executado Gabriel 

Henrique Alves, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000044-51.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o contido no ID. 14050608. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens em nome da parte Executada. 2. Caso seja 

penhorado algum bem, intime-se a parte autora para apresentar 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, inclusive se pretende a 

adjudicação. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 11 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000015-93.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DALMASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

CONSTRUTORA FUSION LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 09/05/2019 Hora: 

13:40 , na sede deste Juizado Especial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

G.Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

GEOVANE ZANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

FELIPE HAUAGGE OAB - PR82056 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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Vistos. 1. Determino a realizaçao de nova audiência de conciliação, eis 

que o Requerido José Pereira Filho foi cientificado pelo autor da data da 

audiência, todavia tal recurso não foi realizado pela Secretaria por meio de 

watsup. 2. Int. Cláudia, 11 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000238-46.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA RAFAELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios dpvat s/a (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 23/07/2019 Hora: 

14:10, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000754-66.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 17/12/2019 Hora: 

13:40, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-83.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA RODRIGUES DA SILVA - MERCADO - ME (EXECUTADO)

VILSON MIGLIOLI HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar nos autos o endereço da Empresa Executada 

Fabiana Rodrigues da Silva Me, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47977 Nr: 484-79.2007.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA VIEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL - COMPRA FÁCIL CODOPEL 

COMPRA CONJUNTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)1. Defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via Sistema 

Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC.Os autos permanecerão em Gabinete para que 

esta Magistrada requisite à autoridade supervisora do Banco Central, via 

sistema Bacen Jud 2.0, informações sobre a existência de ativos em nome 

dos executados CARLOTE FREDIGER DOBRE, CPF nº 429.973.211-15, e 

VALDEMIR JOSE DOBRI, CPF nº 353.185.461-53, devendo as informações 

limitar-se à existência ou não de depósito ou aplicação financeira nas 

contas dos Executados até o valor de R$ 28.354,41 (vinte e oito mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), que 

corresponde ao principal e acessórios informado pela parte Exequente na 

última atualização de fl. 104. 2. Defiro o pedido de bloqueio via sistema 

RENAJUD a fim de averiguar a existência de bens em nome dos 

Executados.Considerando que a propriedade de bem móvel transfere-se 

com a simples tradição nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, 

podendo eventualmente o(s) veículo(s), em nome da(s) parte(s) 

executada(s), constantes do sistema RENAJUD já ser(em) de propriedade 

e estar(em) na posse de outrem, situação que, se deferida a constrição 

sem a devida cautela, poderia afetar direito de terceiro(s) de boa-fé e, por 

consequência, ocasionar a oposição de embargos de terceiro, fazendo 

com que o presente feito se arraste por ainda mais tempo, determino, 

desde já, em caso da penhora on line ser total ou parcialmente infrutífera, 

apenas a busca de veículos em nome da(s) parte(s) executada(s) 

utilizando-se do sistema RENAJUD.(...) 3. Int.4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 14 de outubro de 2019.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47977 Nr: 484-79.2007.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA VIEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL - COMPRA FÁCIL CODOPEL 

COMPRA CONJUNTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente oara 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 2331-04.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR SABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do autor do fato para 

apresentar alegações finais, no prazo legal, conforme determinado na 

decisão de ref. 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94119 Nr: 373-46.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI ALVES DOS SANTOS, MARCOS 

ROBERTO JAROSESKI, ALEX CESAR CUETIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 83041 Nr: 368-29.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOAQUIM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88548 Nr: 1771-96.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91449 Nr: 1361-04.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. BARRETO CARVOARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do autor do fato para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92127 Nr: 1787-16.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do autor do fato para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, justificar o não comparecimento bimestral em 

Juizo do autor do fato, conforme estabelecido no termo de audiência de 

suspensão condicional do processo, sob pena de revogação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95511 Nr: 1019-56.2017.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiléia Lima Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:OAB/MT 19892/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 No termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora da sentença 

proferida nestes autos (ref. 52).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-10.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado na inicial, tendo por 

base os valores contidos nas certidões de honorários. 2. Nos termos do 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se requisição de 

pequeno valor ou precatório, com as devidas atualizações. 3. Após, 

intime-se a Fazenda Pública para efetuar o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 11 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-23.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000095-23.2020.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: MAICON SEGANFREDO Promovido: EXECUTADO: ESTADO 

DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos. 1. Defiro por ora os 

benefícios da Justiça Gratuita. 2. Cuida-se de execução por quantia certa 

contra a Fazenda Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou 

extrajudicial (CF, art. 117, e JTA 108/31, 108/91, 130/82). 3. Nos termos do 

art. 535 do CPC, cite-se a Fazenda Pública para opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias. 4. Se não houver embargos, será requisitado o 

pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. 5. 

Intimem-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cláudia, 11 de março 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-08.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000096-08.2020.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: MAICON SEGANFREDO Promovido: EXECUTADO: ESTADO 

DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos. 1. Defiro por ora os 

benefícios da Justiça Gratuita. 2. Cuida-se de execução por quantia certa 

contra a Fazenda Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou 

extrajudicial (CF, art. 117, e JTA 108/31, 108/91, 130/82). 3. Nos termos do 

art. 535 do CPC, cite-se a Fazenda Pública para opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias. 4. Se não houver embargos, será requisitado o 

pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. 5. 

Intimem-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cláudia, 11 de março 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000008-09.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA FERREIRA ANTONIOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000008-09.2016.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: VITOR ZBORALSKI - EPP Promovido: EXECUTADO: ELIANA 

FERREIRA ANTONIOLO Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do 

acordo firmado entre as partes, com o pedido de extinção do feito. As 

cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual não 

verifico empecilho à sua homologação. Neste instante, cumpre registrar: 

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478). Ante o exposto, HOMOLOGO 

o acordo constante nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e por conseguinte, declaro EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Indefiro a suspensão do 

feito em razão de não haver previsão legal na sistemática dos Juizados 

Especiais Cíveis, até porque fere o princípio da celeridade e caso o acordo 

não seja cumprido em sua integralidade, cabe ao credor efetuar o 

cumprimento da sentença. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, 

Lei n. 9.099/95). Para a advogada nomeada no feito, Dra. Tania Mara Rosa 

Finger, arbitro 02 URH. Expeça-se certidão de honorários. Publique-se. 

Registre-se. Dispensada a intimação das partes. Dispensado o prazo 

recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 10 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-75.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR TRANSPORTES DE CARGAS, COMERCIO PNEUS E ACESSORIOS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. F. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

HORIZONTINA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, em que pese tenha apresentado justificativa, 

denota-se que não apresentou qualquer documento hábil a comprovar que 

realmente esteve acompanhando seu pai em consulta médico em outro 

estado da federação, demonstrando, desta forma, sua falta de interesse 

em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 dispõe 

que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; (...)”. Assim, desnecessária sua intimação prévia para dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor do disposto no artigo 51, 

§ 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95 c/c 

artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. Desde já defiro o 

desentranhamento dos documentos juntado pelas partes, mediante recibo 

e cópia nos autos. Sem custas e honorários. Arquive-se sem necessidade 

de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Cláudia, 10 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-19.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000147-19.2020.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: FRANCISCO MAGALHAES DE OLIVEIRA Promovido: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança/reclamação em que a parte Autora ingressou com pedido no 

Juizado Especial de Cuiabá, mas ao ajuizar a presente demanda, o feito de 

forma equivocada foi remetido para esta Comarca. É, em síntese, o 

Relatório. DECIDO. Considerando que o feito foi distribuído de forma 

errônea, eis que a petição inicial é dirigida ao Juízo de Cuiabá e não a este 

Juízo, tenho por incompetente para análise do feito. Assim, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios, por força do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. P.R. I. Após, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 10 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-63.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FABIANE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CASA NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000157-63.2020.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: PAMELA FABIANE SIMAO Promovido: REQUERIDO: CASA 

NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança/reclamação em que a parte Autora 

ingressou com pedido no Juizado Especial de Cuiabá, mas ao ajuizar a 

presente demanda, o feito de forma equivocada foi remetido para esta 

Comarca. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. Considerando que o feito foi 

distribuído de forma errônea, eis que a petição inicial é dirigida ao Juízo de 

Cuiabá e não a este Juízo, tenho por incompetente para análise do feito. 

Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas 

e honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. P.R. I. 

Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 11 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010056-10.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA RIBEIRO MONTHAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBON ANDERLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR SOKOLOVSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

WANDER AGUILERA (TERCEIRO INTERESSADO)
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AILSON DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUSA CLACI PERRUT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010056-10.2013.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: AURIA RIBEIRO MONTHAY Promovido: EXECUTADO: 

RAFAEL BARBON ANDERLE Vistos. SENTENÇA A parte Autora 

devidamente intimada deixou de dar o devido andamento ao feito, sem 

justificativa, demonstrando, desta forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Assim, desnecessária sua intimação prévia para 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor do disposto no artigo 

51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95 c/c 

artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. Desde já defiro o 

desentranhamento dos documentos juntado pelas partes, mediante recibo 

e cópia nos autos. Sem custas e honorários. Arquive-se sem necessidade 

de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Cláudia, 11 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010056-10.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA RIBEIRO MONTHAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBON ANDERLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR SOKOLOVSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

WANDER AGUILERA (TERCEIRO INTERESSADO)

AILSON DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUSA CLACI PERRUT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010056-10.2013.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: AURIA RIBEIRO MONTHAY Promovido: EXECUTADO: 

RAFAEL BARBON ANDERLE Vistos. SENTENÇA A parte Autora 

devidamente intimada deixou de dar o devido andamento ao feito, sem 

justificativa, demonstrando, desta forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Assim, desnecessária sua intimação prévia para 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor do disposto no artigo 

51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95 c/c 

artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. Desde já defiro o 

desentranhamento dos documentos juntado pelas partes, mediante recibo 

e cópia nos autos. Sem custas e honorários. Arquive-se sem necessidade 

de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Cláudia, 11 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-55.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR ALVES BATISTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000024-55.2019.8.11.0101 Promovente: 

INTERESSADO: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES Promovido: REQUERIDO: 

JOCIMAR ALVES BATISTA - ME Vistos. SENTENÇA A parte Autora 

devidamente intimada deixou de dar o devido andamento ao feito, sem 

justificativa, demonstrando, desta forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Assim, desnecessária sua intimação prévia para 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor do disposto no artigo 

51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95 c/c 

artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. Desde já defiro o 

desentranhamento dos documentos juntado pelas partes, mediante recibo 

e cópia nos autos. Sem custas e honorários. Arquive-se sem necessidade 

de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. Cláudia, 11 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-80.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GIACHINI (REQUERENTE)

LEONILDE MARIA GIACHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000152-80.2016.8.11.0101 

REQUERENTE: ANTONIO GIACHINI, LEONILDE MARIA GIACHINI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. SENTENÇA Trata-se de Ação 

de Reparação por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença. A 

parte Executada informou aos autos que inicialmente realizou deposito 

judicial do valor de R$ 13.854,48 (treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta e oito centavos), após o complemento do valor faltante de 

R$ 2.058,92 (dois mil, cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) a 

título de cumprimento de sentença, requerendo, por fim, a extinção do 

processo ante o cumprimento integral da obrigação. A parte Exequente 

concordou com o pagamento dos respectivos valores e requereu pelo seu 

levantamento, a ser transferido em conta indicada ao id n.º 29508997. É, 

em síntese, o Relatório. DECIDO. Considerando o disposto no art. 771 do 

Código de Processo Civil, ante a concordância pela parte Exequente dos 

valores depositados pela Executada, nos termos dos artigos 526, §3º c/c 

924, inciso II ambos do CPC, julgo cumprida a sentença com relação a esta 

demandada, e consequentemente determino a extinção do feito. 

Expeça-se Alvará, em nome da causídica dos Exequentes para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial. Após, arquive-se, 

com as cautelas de estilo. Cláudia, 11 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-65.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR WELTER (REQUERENTE)

EDIANE MARIA GIACHINI WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000153-65.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: CLAUDIR WELTER, EDIANE MARIA GIACHINI WELTER 

Executado: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de Ação 

de Reparação por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença. A 

parte Executada informou aos autos que inicialmente realizou deposito 

judicial do valor de R$ 13.854,48 (treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta e oito centavos), após o complemento do valor faltante de 

R$ 2.058,92 (dois mil, cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) a 

título de cumprimento de sentença, requerendo, por fim, a extinção do 

processo ante o cumprimento integral da obrigação. A parte Exequente 

concordou com o pagamento dos respectivos valores e requereu pelo seu 

levantamento, a ser transferido em conta indicada ao id n.º 29777128. É, 

em síntese, o Relatório. DECIDO. Considerando o disposto no art. 771 do 

Código de Processo Civil, ante a concordância pela parte Exequente dos 

valores depositados pela Executada, nos termos dos artigos 526, §3º c/c 

924, inciso II ambos do CPC, julgo cumprida a sentença com relação a esta 

demandada, e consequentemente determino a extinção do feito. 

Expeça-se Alvará, em nome da causídica dos Exequentes para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial. Após, arquive-se, 

com as cautelas de estilo. Cláudia, 11 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 1231-41.2012.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPV, MGPM, JJPM, GPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentação de memoriais finais.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99511 Nr: 2723-24.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luís dos Santos - 

OAB:2238, Talânia Lopes de Oliveira - OAB:9186

 Vistos,

1. DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado ELDER 

RODRIGUES DOS SANTOS, alegando, em síntese, que não participou do 

crime que lhe é imputado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), bem como ser 

possuidor de bons antecedentes, residência fixa em Cacoal/RO e arrimo 

de família (ref. 14).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ref. 17).

Muito bem.

De proêmio, no que tange à negativa de autoria sustentada pelo acusado, 

trata-se de questão meritória, a qual será aferida no momento oportuno.

 No mais, revistando o aporte fático utilizado para decretar a prisão 

preventiva do acusado (fl. 31-33 - autos sob o Código n. 99081), tenho 

que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou 

nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus 

sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per 

relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo 

Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a 

propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de 

fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, 

expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo 

as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se 

expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão 

judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma 

do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)].

Confira-se o trecho da decisão que invoco (autos sob o Código n. 99081):

“(...) No tocante à autoria (...) No que atina a ELDER RODRIGUES DOS 

SANTOS, sobreleva mencionar que os indícios suficientes de autoria se 

consubstanciam por meio do termo de reconhecimento fotográfico de 

pessoa, onde os supostos autores foram reconhecidos por suas vítimas. 

Já no que toca ao periculum libertatis, segundo requisito, é certo que o 

decreto prisional faz-se necessário para acautelar o meio social, 

garantindo a ordem pública, para garantir a instrução processual e a 

assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, forçoso reconhecer que o 

acusado é APONTADO COMO AUTOR POR VÁRIAS VÍTIMAS, em 

OCASIÕES DISTINTAS, pela prática dos mesmos delitos e modus operandi, 

ou seja, trata-se de CONTUMÁCIA, razão por que a ordem pública se 

encontra ameaçada (...)"

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória ora formulado.

2. DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Os argumentos das defesas são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

17/04/2020, às 15h, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP).

 Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE.

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-55.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n. 1000008-55.2020.8.11.0105 

Vistos, Considerando que a decisão proferida em 09.01.2020 (ID 

27877142) aparenta não estar sendo visualizada no PJe pelas partes, 

como também se encontra indisponível sua visualização por meio de 

consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

noto que não houve a publicação no DJe. Para tanto, solicitou-se a 

abertura de um chamado administrativo (SDM n. 183374) para que as 

falhas sejam apuradas e corrigidas Desse modo, CHAMO O FEITO À 

ORDEM e DETERMINO o cumprimento integral da decisão anteriormente 
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proferida, in verbis: “Trata-se de ação inibitória c/c obrigação de fazer e 

declaratória de nulidade de débito, ajuizada por Madeireira Internacional 

Ltda – ME, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, em razão de suposto erro na cobrança dos serviços de energia 

elétrica prestados. Em apertada síntese, a requerente alega que o valor da 

fatura de dezembro de 2019 é excessivo, pois não seria possível a 

empresa ter consumido a quantidade de energia apurada, pois durante o 

mês descrito, ela encontrava-se trabalhando com menos da metade de 

sua capacidade de produção. Defende, ainda, que o valor da fatura 

mencionada é incompatível com o consumo da empresa nos últimos 

meses, bem como que pode ter ocorrido uma divergência na leitura do 

relógio ou este esteja danificado, razão porque requer em sede de tutela 

de urgência que a requerida abstenha-se de efetuar o corte no 

fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição de crédito. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em se 

tratando de pedido de concessão de tutela provisória, é inviável avançar 

considerações sobre o mérito da causa, razão pela qual a cognição ao 

Juízo estreita-se a ponderação entre os requisitos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e a ameaça ao direito apontado como violado ou em vias 

de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a pretensão da 

urgência. Compulsando os autos, evidencia-se que a pretensão da autora 

está fundamentada na possibilidade de irregularidade da cobrança 

efetivada, isso porque o valor faturado, em tese, não corresponderia a 

realidade da energia consumida. Nesse sentido, consta dos autos que 

durante o período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, as faturas 

da autora não apresentaram valores superiores a R$ 8.578,58 (oito mil 

quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Portanto, o 

consumo da requerente sempre foi inferior ao valor cobrado pela 

requerida na última fatura (dezembro de 2019), vez que as faturas 

relativas aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, 

maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2019 (respectivamente 

de R$ 9.072,45, R$ 8.578,85; 5.949,77; R$ 7.093,01; R$ 6.707,00; R$ 

7.265,91; R$ 6.391,86; R$ 6.713,35; R$ 8.383,06; R$ 8.341,47; R$ 

6.292,91), tiveram valores que se aproximam da metade do valor cobrado 

na fatura descrita. Dessa forma, em razão do descompasso entre o 

consumo médio da requerente e o valor cobrado pela requerida, restou 

demonstrado a probabilidade do direito, de forma que é cabível a 

suspensão do corte de energia elétrica e da exigibilidade do pagamento 

impugnado (fatura de dezembro de 2019). Julgado que sintetiza esse 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA – 

Decisão que indeferiu o pedido. Pretensão de reforma para impedir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e determinar a suspensão 

da cobrança das faturas impugnadas. CABIMENTO: Apesar da 

antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo 

monocrático, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC/2015. Presença dos requisitos necessários no caso 

dos autos. (...) RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21060858320178260000 SP 

2106085-83.2017.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/07/2017) Grifo nosso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar 

pleiteada e DETERMINO que a parte requerida SE ABSTENHA de efetuar o 

corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n. 

6/967337-7, bem como, SE ABSTENHA de incluir o nome da requerente 

nos órgãos de proteção de crédito (SERASA e SPC), no tocante à fatura 

discutida neste feito, até o deslinde final desta ação. Caso o corte já tenha 

sido efetuado, DETERMINO que o fornecimento seja retomado no prazo de 

24 horas. DETERMINO que a requerida proceda a verificação/vistoria dos 

equipamentos que medem o consumo de energia elétrica da referida 

unidade consumidora, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o 

art. 197, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 414/2010. O 

descumprimento da presente liminar implicará incidência de MULTA DIÁRIA 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte reclamante, ante a evidente hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC). 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, vez que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada, INTIMANDO-A 

para que compareça à audiência de conciliação, a qual será designada 

pelo Sr. Conciliador dos Juizados Especiais, constando do mandado as 

advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte reclamante, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Por fim, DETERMINO que sejam excluídos os documentos 

referentes aos ID’s de n. 27788286 e 27788287, por serem estranhos a 

este feito. EXPEÇA-SE o necessário. ” Outrossim, conforme extrai-se da 

petição de ID 30014445, observo que a reclamada efetuou a suspensão 

no fornecimento de energia da reclamante em 06.03.2020, após a decisão 

que concedeu a liminar para que não o fizesse. Contudo, ante o fato da 

indisponibilidade de visualização pelas partes da decisão de ID 27877142, 

DETERMINO que o fornecimento de energia da Unidade Consumidora n. 

6/967337-7 seja retomado no prazo de 24 horas, ADVERTINDO que a 

multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial começará a 

contar da data da presente decisão. INTIME-SE pessoalmente a reclamada 

desta decisão. EXPEÇA-SE o necessário. De Juína para Colniza/MT, data 

da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n. 1000008-55.2020.8.11.0105 

Vistos, Considerando que a decisão proferida em 09.01.2020 (ID 

27877142) aparenta não estar sendo visualizada no PJe pelas partes, 

como também se encontra indisponível sua visualização por meio de 

consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

noto que não houve a publicação no DJe. Para tanto, solicitou-se a 

abertura de um chamado administrativo (SDM n. 183374) para que as 

falhas sejam apuradas e corrigidas Desse modo, CHAMO O FEITO À 

ORDEM e DETERMINO o cumprimento integral da decisão anteriormente 

proferida, in verbis: “Trata-se de ação inibitória c/c obrigação de fazer e 

declaratória de nulidade de débito, ajuizada por Madeireira Internacional 

Ltda – ME, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, em razão de suposto erro na cobrança dos serviços de energia 

elétrica prestados. Em apertada síntese, a requerente alega que o valor da 

fatura de dezembro de 2019 é excessivo, pois não seria possível a 

empresa ter consumido a quantidade de energia apurada, pois durante o 

mês descrito, ela encontrava-se trabalhando com menos da metade de 

sua capacidade de produção. Defende, ainda, que o valor da fatura 

mencionada é incompatível com o consumo da empresa nos últimos 

meses, bem como que pode ter ocorrido uma divergência na leitura do 

relógio ou este esteja danificado, razão porque requer em sede de tutela 

de urgência que a requerida abstenha-se de efetuar o corte no 

fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição de crédito. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em se 

tratando de pedido de concessão de tutela provisória, é inviável avançar 

considerações sobre o mérito da causa, razão pela qual a cognição ao 

Juízo estreita-se a ponderação entre os requisitos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e a ameaça ao direito apontado como violado ou em vias 

de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a pretensão da 

urgência. Compulsando os autos, evidencia-se que a pretensão da autora 

está fundamentada na possibilidade de irregularidade da cobrança 

efetivada, isso porque o valor faturado, em tese, não corresponderia a 

realidade da energia consumida. Nesse sentido, consta dos autos que 

durante o período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, as faturas 

da autora não apresentaram valores superiores a R$ 8.578,58 (oito mil 

quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Portanto, o 

consumo da requerente sempre foi inferior ao valor cobrado pela 

requerida na última fatura (dezembro de 2019), vez que as faturas 

relativas aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, 

maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2019 (respectivamente 
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de R$ 9.072,45, R$ 8.578,85; 5.949,77; R$ 7.093,01; R$ 6.707,00; R$ 

7.265,91; R$ 6.391,86; R$ 6.713,35; R$ 8.383,06; R$ 8.341,47; R$ 

6.292,91), tiveram valores que se aproximam da metade do valor cobrado 

na fatura descrita. Dessa forma, em razão do descompasso entre o 

consumo médio da requerente e o valor cobrado pela requerida, restou 

demonstrado a probabilidade do direito, de forma que é cabível a 

suspensão do corte de energia elétrica e da exigibilidade do pagamento 

impugnado (fatura de dezembro de 2019). Julgado que sintetiza esse 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA – 

Decisão que indeferiu o pedido. Pretensão de reforma para impedir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e determinar a suspensão 

da cobrança das faturas impugnadas. CABIMENTO: Apesar da 

antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo 

monocrático, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC/2015. Presença dos requisitos necessários no caso 

dos autos. (...) RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21060858320178260000 SP 

2106085-83.2017.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/07/2017) Grifo nosso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar 

pleiteada e DETERMINO que a parte requerida SE ABSTENHA de efetuar o 

corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n. 

6/967337-7, bem como, SE ABSTENHA de incluir o nome da requerente 

nos órgãos de proteção de crédito (SERASA e SPC), no tocante à fatura 

discutida neste feito, até o deslinde final desta ação. Caso o corte já tenha 

sido efetuado, DETERMINO que o fornecimento seja retomado no prazo de 

24 horas. DETERMINO que a requerida proceda a verificação/vistoria dos 

equipamentos que medem o consumo de energia elétrica da referida 

unidade consumidora, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o 

art. 197, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 414/2010. O 

descumprimento da presente liminar implicará incidência de MULTA DIÁRIA 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte reclamante, ante a evidente hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC). 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, vez que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada, INTIMANDO-A 

para que compareça à audiência de conciliação, a qual será designada 

pelo Sr. Conciliador dos Juizados Especiais, constando do mandado as 

advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte reclamante, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Por fim, DETERMINO que sejam excluídos os documentos 

referentes aos ID’s de n. 27788286 e 27788287, por serem estranhos a 

este feito. EXPEÇA-SE o necessário. ” Outrossim, conforme extrai-se da 

petição de ID 30014445, observo que a reclamada efetuou a suspensão 

no fornecimento de energia da reclamante em 06.03.2020, após a decisão 

que concedeu a liminar para que não o fizesse. Contudo, ante o fato da 

indisponibilidade de visualização pelas partes da decisão de ID 27877142, 

DETERMINO que o fornecimento de energia da Unidade Consumidora n. 

6/967337-7 seja retomado no prazo de 24 horas, ADVERTINDO que a 

multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial começará a 

contar da data da presente decisão. INTIME-SE pessoalmente a reclamada 

desta decisão. EXPEÇA-SE o necessário. De Juína para Colniza/MT, data 

da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-77.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE MARIA RIPPLINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

684,76( Seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 271,36 ( 

Duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos ) para fins da guia 

de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-55.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JOSE KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

684,76( Seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 271,36 ( 

Duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos ) para fins da guia 

de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-34.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HAMILKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

576,82( quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 163,42 ( Cento e 
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sessenta e três reais e quarenta e dois centavos ) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-66.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

685,77( Seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 272, 27( 

Duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos ) para fins da guia 

de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-77.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE MARIA RIPPLINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

684,76( Seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 271,36 ( 

Duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos ) para fins da guia 

de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-79.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LIESSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILAINE DA ROSA VENDRAME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE COTRIGUAÇU JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo 

do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO: DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA. PROCESSO n. 

1000038-79.2018.8.11.0099 Valor da causa: R$ 12.300,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIESSE RIBEIRO Endereço: ENTRADA 

DAS CHÁCARAS PORANGUAÇU, 000, DEPÓSITO DE MADEIRAS 

AMÉRICA, INDUSTRIAL, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ROZILAINE DA ROSA VENDRAME Endereço: AV. ORLANDO JOSE 

DA SILVA, 141, CENTRO, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 ( Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 143,69 ( Cento e quarenta 

e três reais e sessenta e nove centavos ) para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. COMPLEMENTO : Fica vossa 

senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou 

CPF/CNPJ, da parte autora, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT. Despacho/Decisão: 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei. , 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-55.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI XAVIER DE SOUZA JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE COTRIGUAÇU JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo 

do Edital: 20 Dias Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE RODRIGO ARANHA 

DA SILVA ': java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 

1000501-55.2017.8.11.0099 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLI XAVIER DE SOUZA 

JACOBI Endereço: Estrada Rural, C1-00-60, Rural, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 INTIMANDO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não 

sabido, PARA QUE EFETUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE : R$ 679,95 ( Seiscentos e 

setenta e nove reais e noventa e nove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado separado, 

sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

o recolhimento das custas e R$ 266,55 ( Duzentos e sessenta e seis reais 

e cinquenta e cinco centavos ) para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ELAINE CASTANHA BONAVIGO, digitei. , 24 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-82.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE COTRIGUAÇU JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo 

do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA PROCESSO n. 

8010060-82.2015.8.11.0099 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA LUCIA 

ALVES BATISTA Endereço: Avenida JUSCELINO KUBITSCHEK, 83, VILA 

NOVA, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: Núcleo CIDADE DE DEUS, 

S/N, PREDIO PRATA ANDAR 4, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, EFETUE o pagamento das Custas processuais 

no valor de : R$ 652,54 ( Seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 

239,24 ( Duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos ) para 

fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da 

guia e comprovante de pagamento) nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei. , 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-50.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUSA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000016-50.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: JOSE DE SOUSA DA CONCEICAO Vistos... Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada pela Administradora de Consorcio Nacional 

Honda LTDA contra Jose de Souza da Conceição, ambos qualificados nos 

autos, tendo como objeto bem alienado fiduciariamente, devidamente 

descrito na inicial. A presente demanda foi ajuizada em 21/01/2020 e o 

mandado de busca e apreensão cumprido em 11/02/2020, conforme 

certidão do oficial de justiça. O requerido requer a restituição do veículo, 

em razão do pagamento do valor da dívida apontada pela parte-parte 

autora na inicial. Certificada a tempestividade do pagamento. É o relato do 

necessário. Tendo em vista o deposito feito em juízo pela parte-requerida 

e o pedido de purgação da mora, à Secretaria: 1. INTIMAR a parte-autora 

para que no prazo de até 5 (cinco) dias se manifeste sobre o pagamento e 

o pedido de purgação da mora. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10239 Nr: 115-04.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI THEOBALDO GARTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARI THEOBALDO GARTNER, Cpf: 

67315917934, Rg: 2.020.389, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada). Sem custas e despesas processuais, em 

atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.III DELIBERAÇÕES 

FINAISPublicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada for 

requer ido,  ARQUIVAR.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 06 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35761 Nr: 613-51.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ONOFRE, ALDINETH RAIMUNDA 

VIEIRA, NALDO ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar aos 

autos de carta precatória de citação nº 7005787-26.2019.8.22.0004 e 

trâmite na Comarca de Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível no Tribunal de 

Justiça de Rondônia o instrumento de procuração e preparo, sob pena de 

devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33027 Nr: 1184-90.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9733 Nr: 249-31.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PADILHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL PADILHA DOS SANTOS, Cpf: 

76242951134, Rg: 10232400, Filiação: Maria Aparecida Pimenta dos 

Santos e Joaquim Padilha dos Santos, data de nascimento: 17/05/1978, 

brasileiro(a), natural de Goioere-PR, casado(a), cabelereiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada). Sem custas e despesas processuais, em 

atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.III DELIBERAÇÕES 

FINAISPublicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada for 

requer ido,  ARQUIVAR.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 09 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10039 Nr: 211-19.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO ANTONIO GONÇALVES, Cpf: 

31780350104, Rg: 637 070, Filiação: Maria Candida Gonçalves e Manoel 

Golçalves, data de nascimento: 18/03/1959, brasileiro(a), natural de 

Jacuí-MG, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada). Sem custas e despesas processuais, em 

atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.III DELIBERAÇÕES 

FINAISPublicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada for 

requer ido,  ARQUIVAR.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 09 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10155 Nr: 163-60.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DE 

JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INDÚSTRIA DE CONSERVAS 

ALIMENTÍCIAS DE JURUENA LTDA, CNPJ: 36875169000132, Inscrição 

Estadual: 131357182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada). Sem custas e despesas processuais, em 

atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.III DELIBERAÇÕES 

FINAISPublicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada for 

requer ido,  ARQUIVAR.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 09 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10167 Nr: 168-82.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON JOÃO RODRIGUES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE JURUENA, por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado, moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da 

parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a 

Certidão da Dívida Ativa.Conforme se depreende dos autos, a 

parte-exequente informa que a parte-executada quitou o débito, 

requerendo, portanto, a extinção do processo.Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença.II 

FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOTendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação, conforme informado pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se 

o levantamento (inclusive a partir de petição da executada). HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE 

CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos honorários, 

das custas e despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de 

eventual patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, 

a intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não 

tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de janeiro de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 09 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10091 Nr: 203-42.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON PAVESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

- OAB:OAB-MT 23573-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ NILSON PAVESE, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE JURUENA, por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da 
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parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a 

Certidão da Dívida Ativa.Conforme se depreende dos autos, a 

parte-exequente informa que a parte-executada quitou o débito, 

requerendo, portanto, a extinção do processo.Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença.II 

FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOTendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação, conforme informado pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se 

o levantamento (inclusive a partir de petição da executada). HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE 

CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos honorários, 

das custas e despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de 

eventual patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, 

a intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não 

tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de novembro de 

2019.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 10 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000557-21.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000557-21.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 29336616, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 11 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 11/03/2020 17:37:44

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-30.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000634-30.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.29352478 , foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): EVALDO 

REZENDE FERNANDES - MT3.610/0, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 11 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

11/03/2020 17:36:01

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000371-95.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA MOIA (EXEQUENTE)

ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NEI VARGAS GINDRI (EXECUTADO)

JONEY LEONARDO BASSO GINDRI (EXECUTADO)

LORENA MARIA BASSO (EXECUTADO)

CHAIANE LUIZI PASA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000371-95.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime a parte autora acerca do ofício de 

id.30153271 - Expediente . DOM AQUINO, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ERICK LEITE FERREIRA Gestor de Secretaria

Ofício Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000337-23.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Ofício n.º 

318/2020 Dados do processo: Processo: 1000337-23.2019.8.11.0034; 

Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/

[Dissolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURIVAL RODRIGUES MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: ADALGIZA 

APARECIDA LISBOA Assunto: Número da deprecata nesse Juízo: 

1053263-57.2019.8.11.0041 Prezado Senhor: Por determinação do MM. 

Juiz de Direito, Lener Leopoldo da Silva Coelho, solicito a Vossa Senhoria 

que determine as providências necessárias em relação à carta precatória 

indicada em epígrafe, no sentido de que sejam prestadas informações 

sobre seu cumprimento. DOM AQUINO, 28 de fevereiro de 2020 

Atenciosamente, Erick Leite Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Ao (A) Senhor 

(a) Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá-MT SEDE DO 

VARA ÚNICA DE DOM AQUINO E INFORMAÇÕES: AV. JÚLIO MULLER, 98, 

(66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 - 

TELEFONE: (66) 34511224

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000581-49.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOELLNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA BARBOZA SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000581-49.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico 

que, em cumprimento à decisão ID. n. 24909075, procedo a intimação das 

partes, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, com a 

respectiva justificativa de pertinência e necessidade, sob pena de 

indeferimento, ou, ainda, requeiram o julgamento antecipado, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, . DOM AQUINO, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-49.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOELLNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA BARBOZA SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000581-49.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico 

que, em cumprimento à decisão ID. n. 24909075, procedo a intimação das 

partes, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, com a 

respectiva justificativa de pertinência e necessidade, sob pena de 

indeferimento, ou, ainda, requeiram o julgamento antecipado, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, . DOM AQUINO, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA Gestor 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60387 Nr: 874-36.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Almeida Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, INTIMO o Advogado do Denunciado 

para que em 05 (cinco) dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º 

CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3290 Nr: 439-63.1999.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Aparecido dos Santos e s/m Matilde A. G. dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLYBS MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5957

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO a parte REQUERENTE, 

através de seu advogado, Dr.: ALEXANDRE PAMOSSO – OABMT 6136-B, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 

judiciais remanescentes, no valor total de R$ 191,29 (cento e noventa e 

um reais e vinte e nove centavos), sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37509 Nr: 343-86.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Silva Porfirio, Guilherme Leandro 

Menezes de Assis Gouvea de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, INTIMO o(a)(s) advogado(a)(s) do réu/ré(s) 

acerca da audiência agendada para a seguinte data, horário e local: 

07/05/2020, às 09:00h, Comarca de Anapolis-GO, 1ª Vara Criminal. 

Inquirição da testemunha CLAUDIO AFONSO DE SOUZA.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-69.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000709-69.2019.8.11.0034. REQUERENTE: APARECIDA MARQUES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO , proposta por 

APARECIDA MARQUES DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, devidamente qualificados. Verifica-se que em Id. 29133677, a parte 

Requerente formulou o pedido de desistência da presente ação. Os autos 

vieram conclusos para decisão. Examinando os autos, vislumbra-se que 

realmente a parte autora manifestou-se no sentido de desistir da ação, 

conforme consta no Id. 29133677. Considerando que consta nos autos o 

pedido de desistência, entendo por bem acolher o pedido formulado pela 

autora para julgar o extinto a presente ação. Diante do exposto, 

desnecessárias outras considerações, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 
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artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010421-03.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010421-03.2015.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, em razão do decurso do 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo(a) executado ESTADO DE MATO 

GROSSO, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte 

exequente, na pessoa do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARLA 

DENILSE RHEINHEIMER - MT12123/O-A, para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 11 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

11/03/2020 14:07:11

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-05.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LIANDRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000097-05.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) exequente 

ILEONILSON RODRIGUES - MT0011602AA, para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. DOM AQUINO, 11 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

11/03/2020 14:13:48

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72549 Nr: 637-92.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 219 conforme código de rastreio 81120204985552 junto 

ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR 

as partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74820 Nr: 841-05.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente acerca da devolução 

da Carta Precatória de fls. 46/48, a fim que se requeira o que lhe for de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82430 Nr: 15-71.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos, ADRIANO DA 

SILVA MOZZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827, Pabline Souza Silvestre - 

OAB:18.315/E

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 77 conforme código de rastreio 81120204985769 junto ao 

Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82430 Nr: 15-71.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos, ADRIANO DA 

SILVA MOZZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827, Pabline Souza Silvestre - 

OAB:18.315/E

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 80 conforme código de rastreio 811202049857 junto ao 

Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84397 Nr: 1379-78.2018.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDIO LUIZ DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente/Autora, a se 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 317-13.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSB, MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 
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OAB:9.811 B

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls. 486 conforme código de rastreio 81120204994540 junto 

ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR 

as partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000187-43.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

J. DE SOUZA BARBOSA - TRANSPORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCHINI OAB - PR36885 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000187-43.2020.8.11.0087. EXEQUENTE: J. DE SOUZA BARBOSA - 

TRANSPORTES EXECUTADO: FRIGORIFICO REDENTOR S/A. Vistos, etc. 

Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o recolhimento das 

custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do 

E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a comprovação do 

pagamento das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Guarantã do Norte/MT, 10 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000194-69.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TONINHO ALVES SOARES (EXEQUENTE)

JOSE IRIS DE SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

MARIA JOELMA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000194-69.2019.8.11.0087. EXEQUENTE: TONINHO ALVES SOARES, 

JOSE IRIS DE SOUZA NUNES, MARIA JOELMA ANDRADE EXECUTADO: 

DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para que, em até 10 (dez) dias, informe quanto à necessidade 

de diligências judiciais complementares para a satisfação da obrigação, 

que, salvo melhor juízo, foi integralmente exaurida, assim como requeira as 

medidas que julgar pertinente. Após, conclusos. Guarantã do Norte/MT, 11 

de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33218 Nr: 2122-58.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Luquini de Lima Pinto, Randolfo de Lima Pinto 

Junior, Clair Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37395 Nr: 3471-62.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 2654-61.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovandir Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Bueno F. Navarini - 

OAB:13.064 OAB/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42191 Nr: 1571-73.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIR KRAFCZUK KASPRCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison joreu da silva - OAB:23407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89855 Nr: 2245-46.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Ferreira Ribeiro, Wilson Cesar Ferreira Ribeiro, 

SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 Intimação da parte requerida, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94922 Nr: 2243-42.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SCHEIBLER AMÉRICO, ARTENIZIA 

PHILIPPI ROECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 48 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98812 Nr: 753-48.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCI MACHADO PINHEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean Carlos Rovari, para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do expediente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101537 Nr: 2311-55.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Graciola Mezomo, Espolio de Guilherme Mezomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A OAB/MT

 Intimação da parte requerido, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101593 Nr: 2341-90.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Gomes Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar sobre a decisão de fls. 

120/122 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101751 Nr: 2428-46.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Jose Lorenzetti Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar sobre a decisão de fls. 

116/118 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103079 Nr: 3308-38.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soeli Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/O/OAB-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A-OAB/MT

 Intimação da parte requerente, para apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113098 Nr: 593-52.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enirio João Eller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118663 Nr: 4538-47.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mareni Poloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119573 Nr: 5141-23.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92109 Nr: 763-29.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egmar Moreira dos Santos, MOREIRA DOS 

SANTOS E CIA LTDA, DENUBIAH MARQUES DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação da parte requerida para informar CPF, banco, agência e número 

da (s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 798-91.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serras & Ferramentas Nortão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 81464

Defiro o pedido de fls. 119/120, razão pela qual determino a intimação do 

executado para que indique quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, em 10 (dez) dias, com advertência de 

que, quedando-se silente, sua omissão será considerada ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sujeita a multa, cujo valor fixo, desde já, em 5% 

(cinco) sobre o valor atualizado do débito.

 Para além da fixação da multa, para o caso de recalcitrância do 

executado, determino a inclusão no seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º do Código de Processo Civil.

Em havendo manifestação do executado, dê-se vista dos autos ao 

exequente para que se manifeste no que entender cabível, no prazo de 05

 (cinco) dias.

 Não havendo manifestação do executado, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do 

Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se.

Guarantã do Norte/MT, 17 de novembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Provimento nº 016/2019-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80576 Nr: 2403-09.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Antonio de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85772 Nr: 1723-53.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcony Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86584 Nr: 2310-75.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Januário Lopes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 2315-97.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Ziolkowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111645 Nr: 3838-08.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Diretório Municipal dos Democratas de Guarantã do 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Henrique Batista da Silva, Valter Neves 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14621/MT

 Intimação das partes, para apresentarem as contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117249 Nr: 3687-08.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes que foi cancelada a audiência conforme Portaria 

06/2020 que segue anexa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 122-17.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40575 Nr: 2777-59.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Schumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81837 Nr: 1171-25.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKAC, Raquel Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82052 Nr: 1386-98.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83467 Nr: 2802-04.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COZER LAMINADORA EPP, Antonio 

Cozer, FAGNER LUIS DE COSTA COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT

 Intimação das partes, para apresentarem as contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83487 Nr: 2825-47.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACIR MARIA BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89024 Nr: 1836-70.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1842-77.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Florentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89482 Nr: 1992-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89704 Nr: 2118-11.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lucas Canoff de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Tiburcio de Oliveira - 

OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91475 Nr: 348-46.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovita Cirino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91695 Nr: 483-58.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes de Menezes Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93587 Nr: 1484-78.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ernestina Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93694 Nr: 1550-58.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Borsatti Bandieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95047 Nr: 2322-21.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Humberto Macedo, MARIA LÚCIA PINTO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA Montadora de Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cleomedes carvalho dos 

santos - OAB:20558/O, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:OAB/MT 

10.133, Diego Sabatello Cozze - OAB:252.802 OAB/SP, Euripedes 

Alves Feitosa - OAB:8.314 OAB/GO, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - 

O A B : 3 1 . 3 4 2  O A B / G O ,  M a r c e l o  d e  O i v e i r a  E l i a s  - 

OAB:188.868-OAB/SP, Tatyana Botelho André - OAB:170.219 OAB/SP

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95887 Nr: 2797-74.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naldemi Machado da Silva, Wilma Fernandes de Oliveira 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99366 Nr: 1081-75.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Geracino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107507 Nr: 1610-60.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA MORAIS SPOLADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110170 Nr: 3030-03.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roque Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112077 Nr: 4074-57.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-88.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARIA DO CARMO OAB - MT24062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000184-88.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): ADEMILSON SEGA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. ADEMILSON SEGA 

ajuizou ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição 

por período especial, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Sustenta o autor preencher os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela de evidência. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria 

por idade híbrida. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 

300 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. Todavia, no caso vertente, a probabilidade do 

direito alegada carece de elementos suficientes para sua configuração, ou 

seja, de demonstrar sumariamente que o autor exerceu atividade especial 

por todo o período exigido para o cumprimento da carência. Com efeito, 

pretende a parte autora o reconhecimento de vínculo de trabalho a 

respeito do qual autarquia previdenciária entendeu não pode ser 

considerado. Acerca deste, apenas os recibos de pagamento de salários 

sob ID 29655596 não tem força suficiente para demonstrar o exercício da 

função de padeiro de forma contínua, desde 1989, demandando a 

complementação de provas para tal desiderato. Assim, não há 

comprovação, em cognição sumária, do preenchimento da carência 

exigida, pelo que se torna inviável a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal e pericial, em face da ausência 

de um dos seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em 

face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, 

entendo pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro 

no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, 

solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Erika Muniz Daima CRM 4147/MT 

(Médica do Trabalho), com endereço profissional à Av. Dantes Martins de 

Oliveira, 555, baixo Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT (Hospital Municipal 

Nossa Senhora do Rosário), telefone (66) 3552-1675, razão por que FIXO 

os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V 

da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em 

dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá 

informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à 

intimação dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da 

Perita aos autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela 

parte autora, eventuais atestados médicos e resultados de exames que 

instruem a inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, 

encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na 

Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 1) A atividade 

profissional do (a) autor (a) era exercida sob condições insalubres, 

penosas ou perigosas acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho? Em caso positivo, quais eram tais condições? 2) 

Qual ou quais os agentes físicos, químicos ou ambientais determinantes 

destas condições? No caso da presença do agente ruído, quantificar o 

nível aferido em decibeis. Sendo este variável, apontar a média resultante. 

3) O contato com agente (s) nocivo (s) ocorria todos os dias, durante toda 

a jornada laboral? Em caso negativo, durante quanto tempo? 4) O (A) 

autor (a) utilizava, de forma contínua, equipamentos de proteção individual. 

Em caso positivo, especifique: a) se há comprovação do efetivo 

recebimento, mediante apresentação de fichas e/ou documentos similares 

assinados pelo empregado; b) desde quando passaram a ser utilizados; c) 

se estes equipamentos eram eficientes - no caso de ruído, consignando 

inclusive o quantum, em decibeis, que o mecanismo podia elidir; d) se 

havia troca periódica e se atendidas as instruções normativas do 

Ministério do Trabalho no tocante à qualidade técnica do equipamento, 

prazo de validade e higienização; e) se havia treinamento e fiscalização 

para fins do correto uso dos mesmos. 5) O (A) autor (a) faz e/ou fazia jus 

à percepção de adicional de insalubridade e/ou periculosidade? Em que 

percentual? Uma vez designada data para realização da perícia, intime-se 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo pericial, cite-se o 

requerido, devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o 

prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do Ofício 

Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da citação, intime-se o 

requerido para se manifestar acerca do laudo, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância. Posteriormente, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o 

laudo pericial, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes sobre o 

laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se 

pagamento dos honorários periciais no sistema da assistência judiciária 

gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 11 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-33.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA MARIA DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000220-33.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): SEVERINA MARIA DE FARIAS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. SEVERINA MARIA DE 

FARIAS ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser 

portadora de patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo 

que postulou a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, 

visto que é segurada da previdência social. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem 

judicial para compelir o requerido à implantação do benefício de 

auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, 

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada, sem prejuízo de posterior reavaliação após a devida 

manifestação das partes sobre o laudo pericial, como requestado na 

exordial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento 

foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Maíra Atallah Monreal Lentiso, 

CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 
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atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 11 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-18.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MELO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000221-18.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): FERNANDA MELO PEREIRA REU: MUNICIPIO DE GUARANTA 

DO NORTE Vistos, etc. Em minudente análise da postulação, vislumbro que 

este Juízo é absolutamente incompetente para o processamento e o 

julgamento das pretensões autorais, dado ao teor do §4º do art. 2º da Lei 

n.º 12.153/2009[1]. Com efeito, o TJMT tem determinado, ex officio, a 

remessa de demandas que versam sobre a cobrança de diferença salarial 

decorrente da aplicação de URV, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de produção de prova pericial, como pode ser 

aferido pela leitura da ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de 

Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). 

(Grifos do Juízo). Convém destacar que o entendimento em tela foi 

exarado quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o art. 927, III, do CPC[2], confere força 

vinculante para todos os órgãos judicantes vinculados ao TJMT. Desta 

feita, perfilhando o entendimento ora apresentado, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e ordeno a remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, após a preclusão 

desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta/MT, 11 

de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 

2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. (...) § 4º No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [2] 

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em 

incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos;”

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000079-70.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. A. (REQUERIDO)

 

INTIMO VOSSA SENHORIA A MANIFESTAR SOBRE O DEPÓSITO 

EFETUADO PELA PARTE REQUERIDA, SE SATISFAZ O VALOR 

COBRADO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 69990 Nr: 350-96.2020.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso Infracional->Procedimentos 

Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº.350-96.2020.811.0036 (69990)Medidas Protetivas 

DecisãoVistos, etc.Pelo exposto, defiro in totum o pedido ministerial, 

determinando a aplicação das seguintes medidas de proteção:1) A 

realização de Estudo Psicossocial na residência do idoso, a ser realizado 

pela Psicóloga e Assistente Social forense, ocasião em que deverá ser 

verificada a situação pessoal do protegido.2) DETERMINO que à Secretaria 

Municipal de Saúde de Guiratinga/MT que encaminhe equipe de médicos e 

enfermeiros ao endereço do protegido (Rua Suair Vilela Machado, n°55, 
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Residencial Pôr do Sol, bairro Tancredo Neves, nesta Comarca de 

Guiratinga-MT), para consultar o idoso, verificando seu atual estado de 

saúde e submetendo o protegido ao tratamento necessário, a ser 

realizado no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento do mandado 

judicial, bem como determino que a referida Secretaria Municipal junte a 

estes autos relatório detalhado do estado de saúde do idoso no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do mandato.3) Designo 

audiência para o dia 05/05/2020, às 16:00 horas (MT), ocasião em que o 

idoso e as testemunhas arroladas na inicial deverão comparecer a fim de 

serem ouvidos e orientados sobre as medidas que eventualmente poderão 

ser adotadas em benefício do protegido.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se 

o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 05 de março de 2020.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68282 Nr: 1936-08.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL DE MORAES NETO - 

OAB:25611/O, Igor Girald Faria - OAB:7.245

 Processo: 1936-08.2019.811.0036 (68282)

Medidas Protetivas

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE a vítima ELIZABETH DE SOUZA FERREIRA, para se manifestar 

sobre a necessidade de permanência das medidas protetivas.

Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67070 Nr: 1537-76.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSOdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Processo: 1537-76.2019.811.0036 (67070)

Medidas Protetivas

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE a vítima ROSÂNGELA DE SOUZA NASCIMENTO, para se 

manifestar sobre a necessidade de permanência das medidas protetivas.

Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 667-31.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tássio Rodrigues Carvalho, Indiana Oliveira 

Rodrigues, Hugo Leandro Dourado Dias, Romário Pereira Vieira, Francisco 

José Mesquita Silva Neto, Leonardo Dias Santos, Francisco Almeida de 

Oliveira, Alexsandra Rodrigues Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Paixão - OAB:18145-A, 

Dejalma Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT, Fernanda Dauber 

Ferreira da Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, LAERTE 

GONZAGA FAUSTINO - OAB:25791/O, Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT, Ronaldo Bezerra dos Santos - OAB:9521, Ronildo 

Bezerra dos Santos - OAB:9883, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - 

OAB:22654/O

 Processo n.º 667-31.2019.811.0036

Código: 64385

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de Ref. 350 interposto pela Defesa 

técnica do réu ROMARIO PEREIRA VIEIRA, em seus efeitos legais (art. 

597, CPP).

INTIME-SE o APELANTE para que ofereça as razões recursais, no prazo 

de 08 (oito).

Após, INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Outrossim, contato que os réus TASSIO RODRIGUES CARVALHO e 

ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO, apresentaram suas razões recursais, 

bem como o Ministério Público, igualmente já apresentou suas 

contrarrazões.

Por fim, apresentadas ou não as contrarrazões em referentes ao réu 

ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10 de março de 2020.

 AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 2239-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno dos Santos Neris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver o 

denunciado BRUNO DOS SANTOS NERIS, do delito imputado na denúncia, 

art. 243 da Lei nº 8069/90, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não 

existir prova suficiente nos autos para a condenação do acusado. Tendo 

em vista o pedido da parte acusada de fls. 133/137, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará de levantamento integral do valor pago a título de fiança 

de fls. 17/19 e depositado judicialmente, em benefício da parte acusada, 

transferindo o valor para a conta bancária a ser indicada pela parte 

acusada.II. Sem custas processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em 

julgado, proceda-se com as anotações e comunicações devidas, 

arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.V. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 05/03/2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Perina Junior, Jayme Rodrigues Carvalho 

Junior, Silvio Eduardo Polidorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN 

DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Processo nº 1918-84.2019.811.0036

Código: 68226

Ação Penal

Decisão.

Vistos, etc.
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 Trata-se de denúncia oferecida em face de HÉLIO PERINA JÚNIOR, 

JAYME RODRIGUES CARVALHO JÚNIOR e SILVIO EDUARDO POLIDORIO, 

como incursos nas condutas delitivas tipificadas nos artigos 158, §1º do 

Código Penal.

Recebo a Resposta à Acusação apresentadas pelos réus JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR em Ref. 147 e HÉLIO PERINA JUNIOR 

em Ref. 157.

Constato que as preliminares arguidas pelo acusado JAYME RODRIGUES 

DE CARVALHO JUNIOR em sua defesa prévia já foram todas analisas e 

afastadas em decisão proferida em Ref. 118, e não vislumbrando razões 

para alterar o convencimento deste magistrado na decisão já proferida, 

mantenho a rejeição das preliminares como já decidido anteriormente.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 07/04/2020, às 

15h15min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, os interrogatórios dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIMEM-SE os acusados, HÉLIO PERINA JÚNIOR, JAYME RODRIGUES 

CARVALHO JÚNIOR e SILVIO EDUARDO POLIDORIO, para que 

compareçam à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas do acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 17/02/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59473 Nr: 2122-65.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Letícia Leandro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor através de seu advogado, para que compareceça em 

cartório afim de assinar o termo de primeiras declarações, no prazo de 

cinco (05) dias

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97577 Nr: 3717-79.2019.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 3717-79.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97577.

 Vistos, etc.

Considerando o teor do petitório de ref. 38, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97577 Nr: 3717-79.2019.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 3717-79.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97577.

 Vistos, etc.

Devolva-se os autos à Secretaria de Vara, ante a prestação de 

i n fo rmações  nos  au tos  do  HABEAS CORPUS n º 

1004748-80.2020.8.11.0000, impetrado pelo douto causídico Dr. Samuel 

Ferreira Vasconcelos em favor do paciente Alex Sandro Pereira Alves.

Cumpra-se a decisão anterior.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91037 Nr: 2176-45.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Itaúba - MT

Vara Única

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 

13 DE MARÇO.

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Autos nº: 2176-45.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 91037.

 Vistos, etc.

1 - Em atendimento ao Ofício Circular n. 022/2020-CGJ – CIA n. 

0007061-31.2020.811.0000, em que promove a campanha nacional 

“Semana Justiça pela Paz em Casa”, e considerando que os autos vieram 

conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação, analisando a 

defesa prévia apresentada, verifico que os argumentos expedidos não 

são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são insuficientes, por 

ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios de autoria.

 2 - Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 03 DE JUNHO DE 2020 ÀS 16H00MIN, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento¸ consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o fito de evitar que os 

autos venham conclusos na data da solenidade sem o cumprimento 

integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92990 Nr: 418-94.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Itaúba - MT

Vara Única

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 

13 DE MARÇO.

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Autos nº: 418-94.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92990.

 Vistos, etc.

Em atendimento ao Ofício Circular n. 022/2020-CGJ – CIA n. 

0007061-31.2020.811.0000, em que promove a campanha nacional 

“Semana Justiça pela Paz em Casa”, bem como considerando a citação do 

réu às ref. 25, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública 

nesta comarca, tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. João 

Guedes Carrara, a fim de que promova a sua defesa.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000220-40.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLIDES TADEU ASTRISSI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000220-40.2019.8.11.0096. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: 

LEOCLIDES TADEU ASTRISSI JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

SICREDI LTDA. em face de LEOCLIDES TADEU ASTRISSI JUNIOR, ambos 

qualificados. Recepcionado à causa pela r. decisão de Id. n.º 20709067, 

sendo deferida a liminar pleiteada. Não houve integração da lide. Após, 

entre um ato e outro, a parte requerente no Id. n.º 23133370 pugnou pela 

desistência da ação. É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. À luz do entendimento do artigo 485, §§ 4º e 5º, do CPC, a 

desistência da ação é um mecanismo da parte requerente que pode ser 

movida a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação, conforme o caso, do contrário, independe de sua anuência. 

No caso em análise sequer houve integração da lide, o que dispensa a 

concordância da parte contrária. Nessa conjuntura, para atingir os seus 

efeitos legais e jurídicos a desistência da ação demanda homologação 

judicial, a teor do comando do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como verificado, desistência regular, 

atendidas as determinações da Lei, logo, a sua admissão e homologação é 

medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para que produza os seus 

efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente ação, por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 2) Ante a homologação 

da desistência, REVOGO a liminar outrora concedida pela r. decisão de Id. 

n.º 20709067. RECOLHA-SE o mandado de busca e apreensão. 3) 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais. 4) SEM condenação em honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de litigiosidade. 5) Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. INTIME-SE a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os nossos cumprimentos. 6) Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. 7) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas devidas. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-10.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000179-10.2018.8.11.0096. REQUERENTE: VALDIRENE APARECIDA DE 

CAMARGO REQUERIDO: FERNANDO PEREIRA MATA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação ajuizada por Valdirene 

Aparecida de Camargo em face de Fernando Pereira Mata, já qualificados 

nos autos. Aduz na inicial que vendeu um veículo Fiat/Uno Mile EP ano 

1995/1996, cor cinza, placa VV1260/MT, em 24/07/2015 ao Requerido. 

Contudo, alega que o Requerido não realizou a transferência do veículo 

para o seu nome, nem mesmo pagou as taxas anuais do veículo IPVA, e 

com isso afirma que gerou uma dívida junto a PGE em nome da 

Requerente, sendo R$ 379,08 e mais o comunicado de venda de R$ 22,69, 

no total de R$ 401,77 (quatrocentos e um e setenta e sete centavos), da 

qual efetuou o pagamento, conforme comprovantes anexos, Id. 16162099 

e 16162103. Notícia mais, que diante dos fatos tornou-se credora do 

Requerido no valor de R$ 401,77 (quatrocentos e um e setenta e sete 

centavos), sendo assim, por não ter recebido os referidos valores não 

restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada 

audiência de conciliação em 02.03.2020 – Id. 29755832, as partes 

entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a audiência de 

conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes, 

plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da Ata de 

Audiência de Conciliação realizada em 02.03.2020 e juntada aos autos - Id. 

29755832, por se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e 

renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora 

pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e 

assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 
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etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-37.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MADALENA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010126-37.2016.8.11.0096. REQUERENTE: JOANA MADALENA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

interposta por Joana Madalena Gomes em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo em 

audiência de conciliação realizada em 20.03.2016, Id. 6783203, onde por 

sua vez ficou acordado entre as partes que a Requerida no prazo de até 

60 (sessenta) dias efetuaria o deposito no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais e no prazo de 30 (trinta) 

dias procederia com o cancelamento do contrato, dos débitos, isenção da 

multa contratual, bem como a exclusão do nome da autora do Serasa/SPC, 

referente as linhas 66 99658-4501 e 66 99653-8835. Ato continuo, a parte 

Requerida informou a este juízo do cumprimento das obrigações impostas 

no acordo realizado em audiência, conforme consta nos Ids. 73720223 e 

7372271. Posteriormente, a autora concordou com os valores depositados 

em juízo, bem como requereu a transferência do deposito a conta corrente 

do causídico, Id. 7987521. Consta dos autos, ofício do Banco do Brasil 

S.A. datado de 30.05.2017, também informando a este juízo do valor 

depositado na conta judicial, Id. 9302192. No mais, ainda consta decisão 

deferindo o pedido formulado pela autora referente ao levantamento dos 

valores depositados em juízo, Id. 8716746. Pois muito bem. Em análise aos 

autos, observo que o Requerido efetuou o deposito judicial referente ao 

valor devido pelo acordo realizado entre as partes em audiência de 

conciliação, bem como consta dos autos que a Requerente concordou 

com os valores depositados. Desta feita, proceda-se ao necessário para 

o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos 

a parte autora, observando-se os dados bancários informados, no Id. 

7987521. Por conseguinte, constando dos autos que houve o pagamento 

do valor devido, bem como da baixa do nome da autora do rol de 

inadimplentes e o cancelamento do contrato referente as linhas pós e das 

multas contratuais, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento no artigo 924, inciso II, c.c. 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-98.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000533-98.2019.8.11.0096. REQUERENTE: CICERO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 28613714 com documentos 

(relatórios de chamadas, Id. 28613715 e faturas, Id. 28613716), no entanto 

não houve impugnação. Das preliminares. Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento. Desnecessária ao presente caso. De 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC. Por confundir-se com mérito, deixo de acolher. Da 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito. Será analisada juntamente com o mérito. Não existindo mais 

preliminares, passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. danos morais, ajuizada por Cícero Gomes 

da Silva em face de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente 

qualificados nos autos. Notícia em sua exordial que a Requerida inseriu 

novamente e indevidamente o seu nome e CPF no rol de inadimplentes, 

cobrando dívida inexistente no valor de R$ 87,24 (oitenta e sete reais e 

vinte e quatro centavos), referente ao contrato nº. 0272647367. Aduz que 

desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a empresa 

Requerida, e ainda que esta restrição está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário. Afirma mais, que não possui 

nenhum débito legítimo com a Requerida, pois sempre possui chip 

pré-pago, e mais que nunca foi notificado pela suposta restrição. E, para 

provar anexa o extrato Score, emitido por informações confidenciais, 

através do site https://probusca.com/painel/class/Score.class.php, datado 

de 05.11.2019, Id. 26152614. Alega que diante da arbitrariedade da 

Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Audiência de conciliação realizada em 

24.01.2020, Id. 28368600, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 28613714, a Requerida contesta 

preliminares das quais estão acima mencionadas. E, no mérito, em suma 

contesta pelo exercício regular do direito, pelo fato da parte ter habilitado 

em seu nome a linha telefônica nº. 66 99995-3052, conta 0272647367, 

habilitada em 01.03.2016, no plano Vivo pós 12GB e posteriormente 

cancelada em 14.12.2017, a qual ocasionou a emissão de faturas mensais 

e o cadastro no sistema interno da Requerida. Contesta ainda, que o autor 

efetuou alguns pagamentos e posteriormente ficou inadimplente no valor 

de R$ 87,24 (oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), e, para 

comprovar anexa print de telas sistêmicas no contexto da contestação e 

ainda anexa aos autos faturas, Id. 28613716 e relatório de chamadas 

completadas – ref. 15886/2019—12, referente a linha 66 999953052 

relativas ao período de 01.03.2016 a 14.12.2017, no Id. 28613715. 

Contesta mais, pela legitimidade do débito e ainda pela inexistência de 

danos morais, e mais pela litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça e ainda faz pedido contraposto para a parte ser compelida a 

pagar o valor de R$ 87,24 (oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 

e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, a parte autora não 

apresentou impugnação, conforme observa-se dos autos. Pois muito bem. 

Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, examinando o 

conjunto probatório observo que a parte Requerida traz aos autos relatório 

de chamadas originadas; faturas e print telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, contudo esses documentos vieram desacompanhados do 
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contrato firmado entre as partes, para comprovar a contratação e a 

legitimidade do débito do qual foi restrito em nome e CPF do autor. Logo 

não demonstrando os fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Lado outro, tem-se que os 

documentos anexados com a exordial pelo autor não são suficientes para 

caracterizar que houve a restrição imposta em seu nome e CPF, uma vez 

que o autor apenas traz aos autos o extrato emitido por informações 

confidenciais não sendo o extrato original, para a validade da 

autenticidade das restrições, deixando assim de trazer aos autos o 

extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que compete ao 

autor trazer aos autos o comprovante original completo unificado extraído 

dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos por 

órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e 

CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, para provar a 

existência de restrições impostas em nome do autor em relação a empresa 

Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível ao caso a 

improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão não assiste ao 

Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter direito, 

conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito Sendo assim exigindo do Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia 

ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes pela empresa Requerida. Todavia, 

não trouxe aos autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de 

proteção ao crédito, pois apenas apresentou o extrato emitido de forma 

confidencial, como observa-se no Id. 26152614. A doutrina de Misael 

Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência 

do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. 

A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na 

formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da 

prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, 

sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, 

non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não 

daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, 

sob a má qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e 

CPF, a improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano 

moral este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. E, por sua vez quanto a alegação da 

notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo a credora pela ausência do 

envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, uma vez que a parte autora deixou de trazer aos 

autos o extrato oficial de restrição ao crédito Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-37.2014.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SOMAVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010040-37.2014.8.11.0096. REQUERENTE: IVAN CARLOS SOMAVILLA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação de Indenização por danos morais c.c. rescisão contratual com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Ivan Carlos Somavilla em 

face de Oi Móvel S.A., já qualificados nos autos. Compulsando os autos 

verifico que foi proferida sentença de procedência em 05.11.2016 – Id. 

5710574, onde por sua vez a parte Requerida foi condenada a indenizar o 

autor a título de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.520,00 

(três mil e quinhentos e vinte reais), bem como foi declarado rescindo o 

contrato nº. 24379915, referente a linha móvel 66 8436-0322 e ainda foi 

confirmada a liminar concedida nos autos, Id. 5710406, não houve a 

interposição de recurso, e vindo a r. sentença a transitar em julgado em 

07.03.2017 (Id. 5710619). Consta dos autos, que a parte Requerida 

cumpriu com a liminar, conforme observa-se nos Ids. 5710474 e 5710599. 

Ato contínuo, as partes informaram a este juízo que celebraram acordo, 

conforme consta – Ids. 10077105 e 10077139. Posteriormente, a empresa 

Requerida pleiteou a juntada aos autos dos comprovantes de pagamento, 

Id. 14596085 e 14596089 referente ao acordo formalizado entre as partes, 

bem como pugnou pela extinção do feito com fulcro nos artigos 487, inciso 

III, “b” c.c. 924, inciso II, ambos do NCPC, Id. 14596081/14596084. Por sua 

vez, foi proferida decisão com a finalidade de intimar a parte Requerente 

para que se informe o cumprimento do acordo avençado com a empresa 

Requerida. Contudo, intimada o autor deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certificado nos autos o decurso de prazo em 21.02.2020, Id. 

29543094. Pois muito bem, dá análise aos autos, vislumbra-se que 

realmente as partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme 

consta do Termo de Acordo firmado entre as partes e juntado aos autos, 

Id. 10077105 e 10077139 e 14596084. Sendo assim, por se tratar de 

matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por 

sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado entre as partes, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

constando dos autos que a parte Requerida, já cumpriu com as 

obrigações, impostas no acordo firmado, bem como referente a liminar 

concedida a parte autora, deve o feito ser extinto pelo cumprimento 

integral da obrigação. Posto isso, desnecessárias outras considerações e 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente Ação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 

da Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso não 

seja voluntariamente cumprida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000705-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. O. (AUTOR(A))

B. P. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALLANA CARLA PEREIRA OLIVEIRA OAB - 036.489.471-76 

(REPRESENTANTE)

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. Q. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do 

Requerido, conforme termo de audiência de ID 28582671. ITIQUIRA, 11 de 

março de 2020. ROBSON DA SILVA SOUZA Técnico Judiciário SEDE DO 

VARA ÚNICA DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 TELEFONE: (65) 34911391

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12734 Nr: 32-58.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408A, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, ACERCA DA 

DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Processo nº 32-58.2011.8.11.0027 

(Código 12734) Vistos etc. CHAMO O FEITO A ORDEM. Compulsando os 

autos, vejo que erroneamente foi determinado às fls. 95, a intimação do 

requerido para efetuar o pagamento do débito executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Tendo em vista que, a presente demanda foi sentenciada as 

fls. 86, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por abandono de 

causa. Bem como, transitou em julgado às fls. 87, pelo que REVOGO 

integralmente a decisão de fls. 95. Dessa forma, DETERMINO o 

arquivamento definitivo dos autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Rafael Siman Carvalho. Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65233 Nr: 1523-22.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Anselmo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU ACERCA DA DECISÃO A SEGUIR 

TRANSCRITA: "(...) Vistos, etc. Defiro o pedido da defesa de revogação 

da prisão preventiva, considerando o tempo que o réu está preso, quase 

05 meses, e levando em consideração também o depoimento da vitima, 

que afirmou que os seus filhos sentindo falta do pai e que gostaria de que 

ele estivesse solto, apesar de auinda querer a medida protetiva em seu 

favor. Desta forma, acolho a manifestação do MP e revogo a prisão 

preventiva do réu, mas decreto medidas protetivas em favor da vitima, não 

podendo o denunciado se aproximar da vitima e ter contato com ela, por 

qualquer meio de comunicação, sob pena de prisão preventiva e 

descumprimento de medida de proteção (crime). Desta forma, expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA e INTIMAÇÃO do denunciado, devendo ser 

colocado em liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo estiver 

preso, e cientificá-lo das medidas protetivas em favor da vitima. Redesigno 

audiência para realização da oitiva das testemunhas Mauro Roberto 

Martins da Silva e Regis Batista Lopes, para o dia 07/05/2020, ás 

15h30min.".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001810-58.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso através de Secretaria de Estado de Fazenda 

Agência Fazendária de Itiquira/MT (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-41.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000096-41.2017.8.11.0027. REQUERENTE: EDUARDO FELIX DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Intime-se o reclamante para, no prazo de 

05 dias, juntar aos autos comprovante de residência em seu nome ou 

declaração em nome do proprietário do imóvel, com firma reconhecida, sob 

pena de indeferimento da inicial. ITIQUIRA, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-66.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RUFINO RODRIGUES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE PEREIRA NETO OAB - MT5613/O (ADVOGADO(A))

ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO OAB - MT0005136A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000062-66.2017.8.11.0027 Polo Ativo: LUIZ VERDI Polo 

Passivo: MANOEL RUFINO RODRIGUES NETO Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Reclamação ajuizada 

pelo Promovente em face do Promovido, todos devidamente qualificados 
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nos autos. O Promovente sustentou na sua inicial que há 3 (três) anos 

prestou serviços para o Promovido, que por várias vezes procurou tentou 

realizar um acordo, mas nada ficou resolvido, requerendo assim a 

condenação do Promovido na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 17/10/2017, a 

mesma restou infrutífera, em razão de ausência de acordo entre as partes 

(ID 10331425). Em contestação (ID 10405582), o Promovido requereu em 

sede de preliminar, a extinção do processo por inépcia da inicial, ou, a 

intimação do Promovente para emendar a inicial. No mérito pleiteia pela 

improcedência da ação, sustentando que o a prestação de serviço 

ocorreu entre setembro e outubro de 2011, e que o Município de Itiquira-MT 

arcou com o pagamento do serviço realizado no Projeto de Assentamento 

Nossa Senhora do Carmo. O Promovente em sede de impugnação (ID 

11595905), ratifica os termos da exordial, requerendo a condenação do 

Promovido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a 57 

horas de trator trabalhado. Promovente e Promovido não trouxeram aos 

autos prova documental. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Rejeito a preliminar arguida, tendo em 

vista que, o Promovente na sua impugnação, supre os fatos elencados na 

exordial. Pois bem, narra o Promovido que o serviço cobrado pelo 

Promovente foi realizado entre os meses de setembro a outubro de 2011 

no Projeto de Assentamento Nossa Senhora do Carmo e que o prefeito de 

Itiquira assumiu o pagamento de 56 a 60 horas trabalhadas pelo trator de 

esteiras do Promovente que estava sendo operado pelo Sr. Roberto 

Carlos, morador do Assentamento. O Promovente em sua impugnação 

sustenta que realizou contrato verbal com o Promovido e que este em 

sede de contestação, reconhece que o serviço foi realizado, e que não 

deve prevalecer a tese de que o responsável obrigacional é o Município. 

Como se vê, o Promovente ao rechaçar a tese da defesa de que o serviço 

foi prestado e pago pelo Município, em nenhum momento rebate que o 

evento não correu no ano de 2011, anuindo assim com o período exposto. 

Dessa forma, é imperiosa a análise de prejudicial de mérito. In casu, há 

que se reconhecer a prescrição trienal, posto que, o serviço em que o 

Promovente alega ter realizado e não recebido, foi prestado no ano de 

2011, e o mesmo ajuizou a presente ação em 30 de agosto de 2017, ou 

seja, após o decurso de mais de 5 (cinco) anos. A cerca da Prescrição, 

assim determina o Código Civil: Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: IV 

- a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; Salienta-se 

que não restou configurada nenhuma causa de interrupção da prescrição. 

Assim, proposta a presente ação por mais de 5 (cinco) anos após a 

realização do serviço, há que se reconhecer a prescrição trienal. Nesse 

sentido já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE 

VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 

DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere 

(art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção 

no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão 

de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO 

CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, 

tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração 

do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do 

recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1551956/SP, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Já decidiu o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO 

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESCISÃO CONTRATUAL POR 

INICIATIVA DA COMPRADORA – UMA DAS APELADAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO 

– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COMO COMISSÃO DE 

CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – MULTA 

REDUZIDA PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – DANO MORAL 

INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A recuperação judicial 

não acarreta a suspensão nem a atração das ações em que se demanda 

quantia ilíquida. Na ação de conhecimento, em que ainda não se formou o 

título executivo judicial, não há crédito líquido, certo e exigível. O STJ, em 

Recurso repetitivo, fixou a tese de incidência trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de COMISSÃO de CORRETAGEM . Se 

o comprador não teve condições econômicas de arcar com as prestações 

do órgão financiador do imóvel, fica autorizada a retenção de parte da 

quantia paga, desde que não importe em onerosidade excessiva ao 

consumidor”. (N.U 0034573-41.2012.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018). 

Prescreve o artigo 487, II do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, 

sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; Destarte, ante as 

razões e fundamentos aqui expostos, resta reconhecida a prescrição 

trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, acolho a preliminar de prescrição 

trienal e em consonância com o artigo 206, §3º, IV, do Código Civil e artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 19 de fevereiro 

de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010244-94.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

8010244-94.2014.8.11.0027. Vistos, etc. Tendo em vista que a 

homologação do projeto de sentença em evento de ID 6921656, 

DETERMINO que os autos sejam encaminhados a Secretaria para o 

cumprimento da decisão anterior. Às providências. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 11 de março de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-36.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDI ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Código: 1000204-36.2018.811.0027 Vistos. Recebo a inicial em todos seus 

termos. CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

Em tempo, remetam-se os autos à conciliadora judicial desta comarca, 

para realização de audiência de conciliação, pois, trata-se de 

procedimento admissível no caso concreto, em que os direitos debatidos 

são disponíveis, transacionáveis e não há manifestação expressa de 

ambas as partes dispensando à tentativa. Sendo o caso, obtida 

transação, voltem os autos conclusos para homologação. Não havendo 

acordo e, também, não havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo 
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devedor prossiga normalmente o feito, da forma abaixo exposta: Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar aos executados acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). O oficial de justiça, não encontrando as partes 

executadas para citá-las, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, de preferencia àqueles eventualmente indicados pela 

parte exequente, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). Na forma 

do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem 

móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, devendo 

conservá-los e manter a guarda dos mesmos. Indicado para penhora bem 

imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à parte exequente 

providenciar, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o 

respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de 

certidão de inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, 

na forma do artigo 844 do CPC/2015. CONSIGNE-SE no mandado a 

faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. Não 

sendo encontrados bens para constrição, INTIME-SE a parte executada 

para que indique bens passíveis de penhora. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. Neste caso, expeça-se alvará e 

arquivem-se os autos. Atente-se a secretaria para que as intimações 

sejam realizadas em nome do advogado indicado. Por fim, conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 11 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000255-47.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

1000255-47.2018.8.11.0027. Vistos, etc. Trata-se de execução de 

honorários em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, onde a exequente Sidriana Giacomolli pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causa onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes, por não existir Defensoria 

Pública nesta Comarca, assim determino: 1) CITE-SE para o cumprimento 

do julgado, podendo, se quiser, opor embargos no prazo de trinta (30) 

dias. 2) Certificado o não-oferecimento de embargos, proceder-se-á, na 

forma do art. 910, §1º do Código de Processo Civil, bem como do art. 17, 

da Lei 10.259/01. 3) Defiro a gratuidade processual. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 11 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-81.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Autos nº: 1000104-81.2018.811.0027 

SENTENÇA Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, movida por 

Rosana Ferreira Pires em face de Vivo S/A. Consoante consta dos autos, 

mais especificamente da petição de ID 15272855, foi apresentado pedido 

de desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Consta do petitório de 

15272855, que a parte autora não tem mais interesse no prosseguimento 

do feito e requer sua extinção. Vislumbro que não houve o oferecimento 

de contestação pelo requerido, não havendo, assim, óbice para a extinção 

da ação, consoante o §4º do art. 485 do CPC. Assim, no termos do art. 

485, inciso VIII, e § 5º do Código de Processo Civil, homologo, por 

sentença, a desistência da ação, para que surtam seus efeitos legais e, 

assim, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito. Arquivem-se. 

Itiquira/MT, 11 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 5642 Nr: 695-54.2005.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas Evaristo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SILAS EVARISTO 

ALVES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Cálculos juntados às folhas 194/196, constando o valor principal, 

honorários de sucumbência e multa.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente (fls. 222-v)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por SILAS EVARISTO 

ALVES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Depreende-se dos autos que a parte executada foi cientificada dos 

cálculos apresentados pela exequente e manifestou concordância, assim, 

hei por bem homologá-los.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de folhas 194/196, nos 

seguintes termos:

a) Valor principal: R$ 30.495,02 (trinta mil, quatrocentos e noventa e cinco 

reais e dois centavos);

b) Honorários sucumbenciais: R$ 760,89 (setecentos e sessenta reais e 

oitenta e nove centavos).

c) Multa: R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais).

Intimem-se as partes da presente decisão.

Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru – MT, 09 de março de 2020.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40501 Nr: 658-41.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bras Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLANDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:21777/O, MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:21787/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da cota ministerial de ref.: 102 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerida, através de seu advogado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, realize e/ou comprove o pagamento referente às 

parcelas de n.º 19 e 20 da proposta de suspensão firmada nos autos.

Jauru, 10 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50884 Nr: 2494-78.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSI FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da petição de ref.: 22dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da proposta 

de acordo de ref.: 22 dos autos.

Jauru, 10 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-27.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

Finalidade: Intimação do Ilustre Causídico para que dê andamento ao feito , 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. Sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-69.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

DIVINO SATURNINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/11/2019 Hora: 15:00 , a ser 

realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-69.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

DIVINO SATURNINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000687-69.2019.8.11.0047. REQUERENTE: DIVINO SATURNINO DE 

CASTRO, PATRICIA ALVES DE CASTRO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Relatório. Trata-se 

de reclamação proposta por DIVINO SATURNINO DE CASTRO e PATRICIA 

ALVES DE CASTRO em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A. Aduzem os reclamantes em síntese: - que adquiriram 02 

(dois) pacotes de viagens para a cidade litorânea de Maceió/AL, com 

saída prevista para o dia 14/07/2019, e o retorno no dia 20/07/2019 

juntamente com sua família. Ao ter ciência da situação da empresa 

AVIANCA , entrou em contato com a reclamada para saber como ficaria o 

cumprimento do contrato já que a Avianca era empresa que faria o 

transporte aéreo; - que foram informados que no mês 06/2019 seriam 

feitas as organizações;- que já próximo a data da viagem entraram em 

contato com a reclamada sendo que todas as alternativas que os 

requerentes propuseram para o cumprimento do contrato, não foi acatado; 

- que consequentemente ocorreu o cancelamento; - que com a situação 

gerada pela reclamada acreditam que tiveram a sua moral abalada, vez 

que haviam programado antecipadamente a tão sonhada férias em família, 

o qual não foi possível a concretização em razão de falha no serviço da 

reclamada, assim, pleiteiam indenizações pelos danos morais sofridos. A 

reclamada alegou preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito alegou em 

síntese, ausência de responsabilidade, em razão de culpa de terceiro. 

Assim, pede a improcedência da presente ação. É o suficiente a relatar. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC Por ser parte no contrato celebrado 

(fornecedora), resta configurado a legitimidade para responder a 

demanda. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso concreto, o contrato entabulado entre as partes consta como 

sendo responsável pela contratação do voo, a empresa reclamada, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., dessa forma, não há 

que se falar em culpa de terceiro ou seja da AVIANCA, uma vez que 

sequer celebrou qualquer contrato com a reclamante, pois tem-se por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 
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da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando 

bastante caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Logo, não 

tendo a Reclamada se desincumbido do ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, deve esta ser responsabilizada pelos danos causados ao 

Reclamante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO – AVIANCA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CANCELAMENTO DE VOO COM QUASE UMA SEMANA DE 

ANTECEDÊNCIA, SEM QUE HOUVESSE A REACOMODAÇÃO EM OUTRO 

VOO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS - CVC. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008952137, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 25-10-2019). Grifei. 

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DA CONEXÃO. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. 

DANOS ALEGADOS PELOS AUTORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS 

COBERTURAS CONTRATADAS. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA 

CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. INTERMEDIAÇÃO DA 

VENDA DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTO CAPAZ DE 

AFASTAR, NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

AGÊNCIA DE TURISMO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 

373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO DA RÉ TRAVEL ACE PROVIDO E RECURSO DA 

RÉ CVC DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008810178, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em: 28-08-2019). Grifei. No caso concreto, o 

cancelamento do voo, a perda das férias tão sonhadas, que foram 

programadas antecipadamente, as quais não foram possíveis de ser 

usufruídas em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, em 

que não ofereceu outras alternativas para o cumprimento como, a 

realocação dos requerentes em outro voo, tais fatos ultrapassam o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a 

Reclamada: a) pagar a cada requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e, correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga. VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-66.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELLYPE GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENILDO ERNESTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nominato Carlos Borges (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

 

INALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE E 

REQUERIDA para comparecerem à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala 

Magistrado Data: 08/04/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-95.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO FREITAS OAB - MT25858-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/11/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-13.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCHOENHERR (REQUERIDO)

 

Certidão de Intimação Certifico que em virtude da Portaria 05/2020, que 

trata da suspensão do expediente forense nesta comarca nos dias 16 e 

17 de março de 2020, intimamos a parte para ciência de que a audiência 

de conciliação designada para a data do dia 17/03/2020 foi CANCELADA e 

será redesignada em data posterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FARJADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Intimação Certifico que em virtude da Portaria 05/2020, que 

trata da suspensão do expediente forense nesta comarca nos dias 16 e 

17 de março de 2020, intimamos a parte para ciência de que a audiência 

de conciliação designada para a data do dia 17/03/2020 foi CANCELADA e 

será redesignada em data posterior.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 43590 Nr: 669-36.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakeline Reis Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:

 CERTIFICO que nesta data, procedo a intimação do ilustre causidico, Dr. 

Janderson Freitas da Costa, via Dje, de todo teor da r. sentença proferida 

nos autos, conforme a sguir: Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JAKELINE REIS ANDRADE, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, o que faço com 

fulcro nos art. 109, VI, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44766 Nr: 1339-74.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, David Rezende de 

Oliveira, Sebastião Cristiano Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699

 Certifico que nesta data, procedo a intimação da Ilustre causidica, Dra. 

Mayrla Thandra Martins, via Dje, de todo teor da r. sentença proferida nos 

autos, com forme a seguir: Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de DAVID REZENDE DE OLIVEIRA, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro nos art. 109, VI, c/c art. 

107, IV, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54595 Nr: 1570-33.2019.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYSE MILLENA ROCHA DE 

LANA - OAB:26356/O

 Certifico que nesta data procedo a intimação da ilustre causidica, LAYSE 

MILLENA R. DE LANA, de todo teor da r. sentença proferida nos autos, 

conforme a seguir: Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

SIDNEI DE LANA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, o que faço com fulcro nos art. 109, VI, c/c art. 107, IV, ambos do 

Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54595 Nr: 1570-33.2019.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYSE MILLENA ROCHA DE 

LANA - OAB:26356/O

 Certifico que nesta data procedo a intimação da ilustre causidica, LAYSE 

MILLENA R. DE LANA, via Dje, de todo teor da r. sentença proferida nos 

autos, conforme a seguir: Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de SIDNEI DE LANA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro nos art. 109, VI, c/c art. 107, IV, 

ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-30.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLONINI E AUGUSTO DISTRIBUIDORA E VENDAS DE PRODUTOS 

EROTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000127-30.2019.8.11.0047. REQUERENTE: RAQUEL FURTADO 

REQUERIDO: POLONINI E AUGUSTO DISTRIBUIDORA E VENDAS DE 

PRODUTOS EROTICOS LTDA - ME Vistos, etc. Relatório. Trata-se de Ação 

de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização Por Danos Morais 

proposta por RAQUEL FURTADO pessoa jurídica neste ato representada 

por Raquel Furtado em desfavor de POLONINI E AUGUSTO 

DISTRIBUIDORA E VENDAS DE PRODUTOS EROTICOS LTDA - ME, a parte 

Requerente aduz: - que realizou um pedido junto a fornecedora no valor 

de R$357,89 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove 

centavos), com prazo para entrega em 15 dias uteis, contudo o pedido 

não foi entregue; ressalta que por diversas procurou solução com a 

reclamada, todavia sem êxito. Pleiteia o recebimento do valor atualizado e 

indenização por danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA A Reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, 

razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a 

revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Em conformidade com o Enunciado 20, do 

FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Assim, uma vez comprovado pela Autora a 

subsistência da dívida, (compras de produtos) e o não recebimento, 

cumpria à parte Requerida provar o contrário demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido da autora ser 

julgado parcialmente procedente. No que tange ao dano moral, tenho que 

este não prospera, a Súmula N. 227/STJ preceitua que “a pessoa jurídica 

pode sofrer dano moral”, todavia, a aplicação é restrita às hipóteses em 

que ocorra ferimento à honra objetiva da entidade, ou seja, à sua imagem, 

conceito e boa fama, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica 

tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, o que não restou 

demostrados no presente caso. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC c.c. artigo 20, da Lei nº 

9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) 

reconhecer a revelia da parte Reclamada; b) condenar a parte Reclamada 

a pagar a importância de R$ 357,89 (trezentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e nove centavos), acrescida de juros legais 1% (um por cento) 

a.m., e correção monetária (INPC), contados a partir do vencimento; c) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000780-32.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000780-32.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Deixo 

de elaborar o relatório, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de reclamação ajuizada por MARIA LUCIA 

COELHO RODRIGUES desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A, 

objetivando indenização por dano moral. Mérito. Não há que se falar em 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A parte reclamante 

pleiteia indenização por danos morais, por ter a reclamada deixado de 

notifica-la sobre inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. A 

Reclamada contesta aduzindo que não praticou conduta ilícita, que 

realizou a comunicação da parte Autora quanto a inclusão, pugnando pela 

inexistência de danos morais e improcedência da demanda. Pois bem, 

sabe-se que a notificação prévia ao consumidor da inclusão de seu nome 

no cadastro de inadimplentes é obrigatória nos termos do § 2º do art. 43 

do CDC, e que o seu descumprimento, caracteriza ato ilícito indenizável. 

Analisando-se a documentação carreada aos autos pela Ré, vislumbra-se 

que de fato não restou comprovado que houve a devida notificação da 

parte Reclamante anterior à inserção da negativação, pois, a segunda via 

da comunicação acostada no evento 28140060, por ser prova unilateral e 

não amparada por outros documentos, como, comprovante de postagem, 

não serve para comprovar que a notificação foi de fato enviada ao 

endereço da reclamante. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o ato ilícito praticado pela reclamada, 

devendo responder objetivamente pelo dano causado. Nesse sentido: 

Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES EM CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. 

ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ATENDIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE 

IPSA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES REGULARES 

PREEXISTENTES. DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. É dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC, 

comunicar previamente o consumidor acerca do aponte do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. O não atendimento dessa providência gera 

o direito à reparação de danos morais, desde que não haja inscrição 

legítima preexistente, nos termos da Súmula nº 385 do STJ. Nesse sentido, 

também, o julgamento do Recurso Especial nº 1.061.134/RS, pelo rito dos 

processos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015). Comprovado o envio da 

notificação, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. Súmula 404 do STJ. Outrossim, a data válida para 

fins de indenização é a da disponibilização, que é quando a inscrição pode 

ser visualizada por terceiros. Caso concreto em que inobservada a 

exigência contida no artigo 43, § 2º, do CODECON com relação a quatro 

registros objeto de questionamento na ação, o que enseja o direito ao 

reconhecimento do dano moral indenizável, que prescinde de 

comprovação, uma vez ausente anotações legítimas preexistentes. No 

que respeita ao valor da indenização, contudo, a circunstância de outras 

inscrições posteriores deve ser levada em consideração para fins de 

fixação do quantum indenizatório, que será inferior ao comumente utilizado 

em casos análogos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, 

Nº 70083171991, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em: 13-11-2019) Destarte, caminho outro não 

há senão o da procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO. Posto isso, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial, para: 

a) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000769-03.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE c/c ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta JOÃO BATISTA MARTINS em face ESTADO DE MATO 

GROSSO e DETRAN/MT objetivando a declaração de inexistência de 

propriedade de veículo e nulidade dos débitos decorrentes. Em síntese 

aduz a parte Reclamante: - que foi proprietário do veículo automotor, 

marca/modelo HONDA/NXR150 Bros ESD, ano 2004/2004, cor vermelha, 

placa JZR1276, CHASSI:9C2KD02304R009446, RENAVAM:00829194088; 

- que o veículo foi apreendido no ano de 2009 em cumprimento a decisão 

judicial; - que por não ter mais a posse do veículo, pleiteia a anulação das 

inscrições das CDAs n. 2018318210, 2019143492, 20191522379, 

20192258248, 20192551656, 20193048869, bem como das negativações 

levadas a protesto e indenização por dano moral. Pois bem. Os 

reclamados alegam que inexiste irregularidade na cobrança dos débitos do 

referido veículo, vez que, nem o autor, tampouco a administradora do 

consorcio procederam com a comunicação ao Detran, permanecendo o 

autor como proprietário do referido veículo, sendo, portanto, legítimas as 

cobranças. O cerne da questão cinge-se à verificação do preenchimento 

ou não das exigências legais para que o autor possa ser excluído da 

condição de contribuinte do IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e demais 

custas, na condição de ex-proprietário do veículo especificado na petição 

inicial. Compulsando os autos, verifica-se que, embora o promovente 

alegue que o veículo foi apreendido em ação de busca e apreensão, os 

documentos acostados no evento 26193126, não são suficientes à 

comprovar o alegado(cumprimento da medida cautelar), ou seja, não 

restou demonstrado a perda da posse do veículo em razão da apreensão. 

Assim sendo, ausente a prova da tradição do veículo, da transferência e 

da comunicação ao DETRAN/MT, incabível falar em ilegitimidade de dívida. 

Insta pontuar que para dar baixa no veículo haveria necessidade de 

apresentar o Chassi junto ao DETRAN/MT e para transferência do veículo 

é essencial a qualificação do novo proprietário, evidente que se torna 

impossível definir nos autos sem a apresentação de provas robustas da 
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entrega do automóvel. Com efeito, a matéria está regulada pelo artigo 155, 

III da CF/88 e pelos artigos 134 e 123,§1º do Código de Trânsito Brasileiro, 

que dispõem litteris: Art. 155. “Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.” Art. 

134. “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.” Art. 123. “Será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; §1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação 

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 

Dessa forma, não há possibilidade de acolher o pleito autoral, pois a 

responsabilidade tributária permanece com o promovente, que não adotou 

as providências legais exigíveis para a transferência da propriedade do 

veículo, que nem mesmo restou provada nos autos. Nesse sentido, já 

decidiu este Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AUTARQUIA - REJEITADA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

RELATIVOSAO IPVA- COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN 

REALIZADA TARDIAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA 

DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. O DETRAN-MT é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que lhe cumpre fazer a 

comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda, relativa aos dados dos 

veículos registrados no Estado. O proprietário de veículo automotor 

somente ficará isento do pagamento de débitos após a comunicação da 

venda do veículo ao órgão de trânsito responsável. Presentes os 

requisitos que ensejam a reversão do ato sentencial combatido, impende 

seja provido o recurso e, de consequência, retifica-se a sentença em 

reexame. (TJMT, Apelação/Reexame Necessário nº 33293/2010, Rel. Des. 

Márcio Vidal,Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 07/12/2010, Data da 

publicação no DJE 17/01/2011)”. Diante desse contexto, considerando o 

disposto no inciso I do artigo 373 do CPC (O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito) e não havendo prova da 

tradição, da transferência e da comunicação desta ao órgão de trânsito 

competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do 

proprietário do veículo. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o 

deferimento da pretensão deduzida na inicial. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24552 Nr: 635-63.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.

1. Compulsando aos autos, verifico que houve retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. Portanto, intimem-se as partes, quanto ao retorno dos autos à 1ª 

instância, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se no feito 

requerendo o que entenderem oportuno.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32854 Nr: 1585-04.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA OHARA LTDA, ODAIR JOSÉ 

GONÇALVES, MICHELLY LAURA BASTOS OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAPELARIA OHARA LTDA, CNPJ: 

07128423000130, atualmente em local incerto e não sabido ODAIR JOSÉ 

GONÇALVES, Cpf: 25536279807, Rg: 0832245-7, Filiação: Maria Célia 

Marques Gonçalves e Olair Gonçalves, data de nascimento: 04/05/1976, 

brasileiro(a), natural de Lucélia-SP, casado(a), motorista e atualmente em 

local incerto e não sabido MICHELLY LAURA BASTOS OHARA, Cpf: 

01892842181, Rg: 1179798-3, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

estudante, Telefone 6596688063. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de PAPELARIA OHARA LTDA, ODAIR JOSÉ GONÇALVESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de emissão 

de documentos fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20157822/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 12.357,90 - Valor Atualizado: R$ 12.357,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pedido retro para que seja realizada 

a citação dos executados via edital, na forma da lei, uma vez que os 

mesmos encontram-se em lugar incerto e não sabido.2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 10 de março de 2020

Jean da Costa Amaral Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000593-32.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN HENRIQUE CHAMPAM DUQUESNE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 30136000. 

MARCELÂNDIA, 11 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000043-03.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYSA DOLORES TABONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

11 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000457-35.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARDEK RIZZATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MARCELÂNDIA VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA Rua dos Três Poderes, 

850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO THATIANA 

DOS SANTOS PROCESSO n. 1000457-35.2019.8.11.0109 Valor da causa: 

R$ 70.000,00 ESPÉCIE: [Despejo para Uso Próprio]->DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: 

ALAN CARDEK RIZZATO Endereço: Rua José Aguilera, 79, Jd Caiuá, 

INDIANÓPOLIS - PR - CEP: 87235-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTINA 

VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS Endereço: FAZENDA 

SANTA EMILIA II, BR 80, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO E A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima identificado, 

nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: CONCEDO A MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO, e determino a 

expedição de mandado para que o requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, desocupe a Fazenda Santa Emília 02 (matrícula n° 14.3711 do 

Cartório de 1° Ofício de Registro de Imóvel da Comarca de Colíder/MT), 

voluntariamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) e ordem de despejo compulsório. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. MARCELÂNDIA, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARCELANDIA/MT - PREVILANDIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°.30159548. 

MARCELÂNDIA, 11 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 259-25.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CLAUDIOMAR WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia12 de maio de 2020, às 13:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório dos acusados (art. 400, CPP). 3.Se 

necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora 

da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4.Intime-se eventual (is) advogado (s) do 

(s) acusado (s), cientificando (s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 5.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 768 de 948



salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6.Intimem-se.7.Ciência ao 

Ministério Público.8.Diligências necessárias. Marcelândia, 07 de fevereiro 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71564 Nr: 443-39.2017.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nessa ordem de ideais, e tendo em conta os postulados da razoabilidade 

e da proporcionalidade, tenho por bem MODIFICAR os alimentos 

provisionais fixados na presente ação, a fim de restringi-los aos três 

meses posteriores à intimação do devedor (23.03.2017), os quais poderão 

ser executados pela credora, porém, apenas pelo rito da expropriação, 

dado o que disposto pelo § 7º do artigo 528 do CPC e pela Súmula n. 309 

do STJ.3.No mais, determino a intimação da vítima para que, em 15 

(quinze) dias informe a necessidade na manutenção das demais medidas 

protetivas deferidas às fls. 11/13.4.Decorrido o prazo, com ou sem 

mani fes tação,  v is tas  ao  Min is té r io  Púb l i co .5 .D i l igênc ias 

necessárias.6.Ciência ao Ministério Público.Marcelândia, 10 de março de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 1391-44.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de julho de 2020 às 10 hrs, ocasião em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório do acusado (art. 400, CPP). 3.Se 

necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora 

da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4.Intime-se eventual (is) advogado (s) do 

(s) acusado (s), cientificando (s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 5.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6.Intime-se.7.Diligências 

necessárias. Marcelândia,10 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80092 Nr: 368-29.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONE ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA LIANDRA BORIN 

NAVARRO - OAB:25355/O

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para o efeito de CONDENAR MARCIONE ARAÚJO DE SOUZA pelo 

delito previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual passo à 

dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

(...)Fica o réu definitivamente condenado a pena de 07 (sete) anos, 

03(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 725 

(setecentos e vinte e cinco) dias-multa.V – DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADERegime de cumprimentoLevando em conta a pena aplicada, e 

considerando que há reincidência, fixo o regime inicial fechado para o 

cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal, tendo em conta a reincidência do acusado (...).Direito de 

apelar em liberdadeTendo em vista que não se encontram mais presentes 

os motivos que ensejaram à prisão preventiva do sentenciado, 

especialmente porque a ordem pública já foi restabelecida, considerando o 

lapso temporal transcorrido desde a prisão do acusado, com fundamento 

no art. 387, §1º, do CPP, REVOGO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, razão 

pela qual concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO(...) .Por fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o 

direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários à advogada dativa 

que atuou nos presentes autos representando o acusado, Doutora 

Jéssica Liandra Norin Navarro, no valor indicado à fl. 62. Expeça-se 

certidão de honorários.Intime-se a defesa via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, devendo ser observado os 

artigos 1420 e 1421 da CNGCGJ/MT.Marcelândia, 10 de março de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81071 Nr: 762-36.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JOSE COGHI, GUALDINEI SILVA 

PEREIRA, WESLEY ROCHA MEDRADO, ELISA APARECIDA DE PAZ DA 

SILVA, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE DA SILVA 

BARBOSA, WESLEY PEREIRA DE AQUINO, NATANAILSON DE ALMEIDA 

PEREIRA, RUBENS SILVA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON 

BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, KEZIA GREICIANE 

DA SILVA, ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, EDVALDO DOS SANTOS, 

AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, RONILDO SILVA DOS SANTOS, 

ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS, DEUSIANE FERNANDA DE 

SOUZA DA SILVA, JANIO IVO DE JESUS, GRAZIELLI MONSSON, LUCIANO 

PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, WELTO ZEFERINO LIMA, 

ROGERIO SARAIVA TRAJANO, JIAN DIEGO CRISTANI, LUCINÉIA PEREIRA 

LUCIANO, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, ELITON REZENDE DE JESUS - OAB:21781/0, 

ISRAEL BULGARELLI GRELAK - OAB:22540/O, REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Assim, DEFIRO a cota ministerial, e autorizo a cisão processual, que 

deverá ser feita por núcleos criminosos, ficando, portando, da seguinte 

forma: (i) Associação 01: Acusados MAYCON JOSÉ COCHI, GUALDINEI 

SILVA PEREIRA e ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA. (ii) Associação 02: 

Acusados WESLEY ROCHA MEDRADO, ELIZA APARECIDA PAZ DA 

SILVA, RUBENS SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, 

WILLIAN SILVA CABRAL, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVÃO 

DE OLIVEIRA, WESLEY PEREIRA DE AQUINO, NATANAILSON DE ALMEIDA 

PEREIRA e CRISTIANO LARSSON BARCELOS DE FARIAS. (iii) Associação 

03: EDVALDO DOS SANTOS e ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA. (iv) 

Associação 04: Acusados ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, KEZIA 

GREICIANE DA SILVA, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GUALDINEI SILVA 

PEREIRA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANO, 

LUCINÉIA PEREIRA LUCIANO, JÂNIO IVO DE JESUS, AUDELIZ REINALDO 

DE CARVALHO E GRAZIELLI MONSSON. (v) Associação 05: Acusados 

Ronildo Silva dos Santos, ANTÔNIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS, JIAN 

DIEGO CRISTANI, DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA e ROGÉRIO 

SARAIVA TRAJANO. (...) 6.No mais, verifico que a Resposta a Acusação 

e Pedido de Liberdade Provisória de fls. 1.009/1.029 foram apresentados 

sem procuração. Assim, antes de analisar o pleito, determino a intimação 

do causídico para apresentar a procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50118 Nr: 655-70.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACILDO PEDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 
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OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAZUZA MARTINIS GOMES - 

OAB:26509/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 101 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71567 Nr: 446-91.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON MONSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Autos nº: 446-91.2017.811.0109 (Código n° 71567)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Amilton Monsson.

Vistos.

1. Ante a certidão de fls. 93, determino a intimação do advogado 

constituído, Doutor Jadeir Cangussu Nogueira – OAB n° 6739-A, para 

apresentar alegações finais, sob pena de desconstituição por ausência de 

defesa técnica e aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos 

termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de 

comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT para apurar falta disciplinar, 

a teor do artigo 34, XI da Lei n. 8.906/1994: “abandonar causa sem justo 

motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Deverá, no mesmo prazo, apresentar o substabelecimento, conforme 

decisão de fls. 82-v.

3. Frisa-se que o silencio importará a renúncia a representação no feito.

 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 10 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 853-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Autos n. 853-97.2017.811.0109 (Código n° 72299)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Thiago Batista do Carmo de Melo.

Vítima: Eliane Farezin Brandão.

Vistos.

1. Diante do cancelamento da audiência anteriormente designada (fl. 107), 

designo audiência de instrução e julgamento para o d 12 de maio de 2020 

às 15 hrs, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa residentes na Comarca, bem como o interrogatório do 

acusado (art. 400, CPP).

 2. Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).

3. Intime-se eventual (is) advogado (s) do (s) acusado (s), cientificando 

(s) da expedição da carta precatória, nos termos da súmula 273, do STJ.

 4. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o 

juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.

5. Intime-se.

6. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 10 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 1406-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Autos n. 1406-47.2017.811.0109 (Código n° 73297)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Nelson Cordeiro do Amaral.

Vítima: Suelene Gomes da Silva.

Vistos.

1. Diante do cancelamento da audiência anteriormente designada (fl. 68), 

designo audiência de instrução e julgamento para o di09 de julho de 2020 

às9 hrs, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa residentes na Comarca, bem como o interrogatório do 

acusado (art. 400, CPP).

 2. Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).

3. Intime-se eventual (is) advogado (s) do (s) acusado (s), cientificando 

(s) da expedição da carta precatória, nos termos da súmula 273, do STJ.

 4. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o 

juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.

5. Intime-se.

6. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 10 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78701 Nr: 2381-35.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 dejulho de 2020 às 11 hrs, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na Comarca, 

bem como o interrogatório do acusado (art. 400, CPP). 3.Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4.Intime-se eventual (is) advogado (s) do (s) acusado 

(s), cientificando (s) da expedição da carta precatória, nos termos da 

súmula 273, do STJ. 5.Não havendo requerimento de diligências ou sendo 

indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, 

respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 

(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do 

art. 403, CPP.6.Intime-se.7.Diligências necessárias. Marcelândia,10 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73296 Nr: 1405-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM, MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Autos n. 1405-62.2017.811.0109 (Código n° 73296)

Ação Penal
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Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Márcio Luiz Meurer.

Vítima: Elaine Aparecida Canabarro da Silva.

Vistos.

1. Diante do cancelamento da audiência anteriormente designada (fl. 74), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia ______ de 

___________________________ de __________ às _____________, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa residentes na Comarca, bem como o interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP).

 2. Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).

3. Intime-se eventual (is) advogado (s) do (s) acusado (s), cientificando 

(s) da expedição da carta precatória, nos termos da súmula 273, do STJ.

 4. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o 

juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.

5. Intime-se.

6. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 10 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-58.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000546-58.2019.8.11.0109 

Requerente: MICHELE FERREIRA BATISTA Requerente: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. 1. Diante da manifestação ao ID n° 30121440, determino 

a intimação pessoal dos beneficiados do bloqueio realizado ao ID n° 

28878366, para que, em 48 (quarenta e oito) horas, informe a este juízo os 

dados bancários de forma a possibilitar a transferência do dinheiro, e 

posterior realização do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária 

de R$1.000,00 (mil reais). 2. Diligências necessárias. Marcelândia, 10 de 

março de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000471-19.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASQUE PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARLOS CIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000471-19.2019.8.11.0109 Ação Declaratória c/c Danos Morais. 

Requerente: PATRÍCIA GASQUES PIRES. Requerido: EDUARDO CARLOS 

CIAN e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. 1. 

Trata-se ação declaratória c/c danos morais, ajuizada por PATRÍCIA 

GASQUES PIRES em face de EDUARDO CARLOS CIAN e FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que requer, em sede de 

antecipação de tutela, o cancelamento das anotações em nome da autora 

no SERASA, SPC e BACEN. Para tanto, aduz que ao solicitar junto ao 

Banco do Brasil um financiamento, foi surpreendida ao constatar que o 

seu nome encontrava-se negativado junto aos órgãos de proteção ao 

Crédito SERASA, SPC e BACEN, referente a uma dívida no valor de 

R$8.395,10 (oito mil e trezentos e noventa e cinco reais e dez centavos). 

Aduz que decidiu buscar a origem da dívida, e descobriu que era 

referente a uma multa de uma suposta “doação” que seu ex-cônjuge 

(reclamado) havia feito para a mesma, doação essa que nunca existiu e 

da qual a autora nunca teve conhecimento, e que tal doação foi feita pelo 

requerido no intuito de sonegar imposto. Assim, requer o cancelamento 

das anotações em seu nome no SERASA, SCPC e BACEN, devendo os 

respectivos órgãos retirar o nome da autora dos cadastros de 

inadimplentes, além da condenação do réu ao pagamento de indenização 

no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), diante do constrangimento que a 

requerente sofreu, por ter restrição em seu nome. Na data de 19.11.2019 

(id n° 23947140) foi determinada a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, a fim de indicar a este juízo o correto polo passivo da ação, 

devendo ainda informar se a pretensão da condenação em danos morais 

permanecerá em face do requerido Eduardo. Emenda a inicial apresentada 

ao id n° 26438147, onde a parte autora incluiu no polo passivo a Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, informando, ainda, que a pretensão de 

danos morais permanecerá em face do requerido, Eduardo. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 2. Recebo a inicial, em todos os 

seus termos. 3. O art. 303 do NCPC dispõe a respeito do pedido da tutela 

de urgência, do qual caracteriza a tutela antecipada em caráter 

antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o seguinte entendimento: 

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.” Consoante se extrai do CPC/2015, são 

necessários para a concessão da tutela de urgência em caráter 

antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da presença 

de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base 

da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, 

na sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de 

tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, não 

vislumbro a presença dos pressupostos acima citados. Vejamos. A parte 

autora narra em sua exordial que seu ex-cônjuge, no intuito de sonegar 

impostos, realizou uma doação para si que, na realidade, nunca existiu e 

da qual nunca teve conhecimento. Contudo, tenho que tal fato (ausência 

de conhecimento da requerente a respeito da doação) ainda merece ser 

melhor provada nos autos. Conforme documentos apresentados pela 

própria autora (id n° 22932665), ao realizar sua defesa na esfera 

administrativa, esta demonstrou que tinha conhecimento da doação, e que 

tal doação foi feita somente para fechamento patrimonial da DIRPF, durante 

a constância do casamento, o que em tese, não configuraria a incidência 

do ITCMD. Ora, como que na defesa administrativa, a requerente tinha 

ciência da realização da doação, tendo inclusive justificado o motivo pelo 

qual foi realizada a doação, e agora, afirma que não tinha ciência da 

doação. Ademais, verifica-se ainda que o demonstrativo de imposto de 

renda o qual constou a doação é da requerente, e não do requerido, logo, 

a responsabilidade pelas declarações nele lançadas são da requerente, 

demonstrando que, em tese, tinha ciência da doação. Assim, tenho que a 

tentativa de demonstrar a probabilidade do direito, em sede de cognição 

sumária, foi extremamente frágil, vez que as informações apresentadas 

pela requerente encontram-se contraditórias, sendo necessária a dilação 

probatória a fim de verificar se realmente a autora não tinha ciência da 

doação realizada pelo requerido, bem como de que este (requerido 

Eduardo) a fez somente para sonegar imposto de renda, sem o 

conhecimento da autora. Desse modo, estando ausentes os requisitos 

essenciais para a concessão da tutela de urgência, seu indeferimento é 

medida que se impõe. Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise 

e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito 

para se descobrir se devido ou não. Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA 

DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada. 4. Paute-se audiência de 

conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 5. Citem-se e intimem-se as 

partes reclamadas de todo o teor da presente ação bem como para que 

compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-as de que 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e proferido 

julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a 
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parte reclamante para que compareça à audiência, constando da 

intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 7. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 8. Diligências necessárias. Marcelândia, 10 

de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-CNPar

Excelentíssimo Senhor Doutor EVANDRO JUAREZ RODRIGUES – 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta 

Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do 

artigo 52, do COJE, no item 1.7.2 da CNGC, e no uso de suas atribuições 

legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria 07/2020 que exonerou a Priscielem da Silva 

Rodrigues, matrícula 28175 da função comissionada de Assessora de 

Gabinete I da Vara Única da Comarca de Matupá-MT.

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n. 07/2020, datada de 26/02/2020, disponibilizada no 

DJE n. 10684 em 27/02/2020 que exonerou a Priscielem da Silva 

Rodrigues, matrícula 28175 da função comissionada de Assessora de 

Gabinete I da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, para fazer constar:

Onde se lê: com efeitos a partir do dia 27/02/2020.

Leia-se: com efeitos a partir do dia 28/02/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Matupá-MT, 11 de março de 2020.

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

(Assinado Digitalmente)

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36489 Nr: 1330-27.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO TOREZAN, PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MILTON ALEGRENCIO, VILSON DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:MT 14432/O, 

KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte executada, Dr(ª): Andreia 

Ferdinando Varea (OAB - 10.641/MT), por todo o conteúdo da decisão ao 

final transcrita, para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora.

DECISÃO: "... c) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, 

ou sendo os valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos 

consectários, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob 

pena de, decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e 

idôneos, incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 

Visando conferir maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção 

ao princípio da celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o 

valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em 

favor da parte exequente ..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54906 Nr: 1066-05.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 INTIMO o réu, por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 08/04/2020 às 14:35h, perante o Juízo da Segunda 

Vara de Peixoto de Azevedo/MT (Carta Precatória Código 98007).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67285 Nr: 1196-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IDE TOREZZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287/0-MT, GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO - OAB:23125/O, 

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Código nº 67285.

Processo nº 1196-87.2017.811.0111

Autora do fato: Jose Ide Torezzan

 Vistos.

 Dispensado o relatório, (art. 38 da Lei n. 9.099/95), passo à análise do 

mérito.

 Conforme documentos juntados aos autos, verifico que o autor do fato, 

Jose Ide Torezzan, cumpriu de forma integral a transação penal.

 Pois bem, em consonância com a cota ministerial (ref. 12), DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE, do autor do fato Jose Ide Torezzan, em razão 

do cumprimento integral da transação acordada e, consequentemente, 

determino o arquivamento do presente feito.

 Registre-se no sistema interno desta unidade jurisdicional, a 

impossibilidade do indiciado ser beneficiado por eventual transação penal, 

no prazo de 05 (cinco) anos.

 Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público

 Publique-se. Registre-se.

 Matupá/MT, 10 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73431 Nr: 677-78.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIDE DOS SANTOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Código nº 73431.

Processo nº 677-78.2018.811.0111

Autora do fato: Laide Dos Santos Pimentel

 Vistos.

 Dispensado o relatório, (art. 38 da Lei n. 9.099/95), passo à análise do 

mérito.

 Conforme documentos juntados aos autos, verifico que o autor do fato, 

Laide Dos Santos Pimentel, cumpriu de forma integral a transação penal.
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 Pois bem, em consonância com a cota ministerial (ref. 11), DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE, do autor do fato Laide Dos Santos Pimentel, em 

razão do cumprimento integral da transação acordada e, 

consequentemente, determino o arquivamento do presente feito.

 Registre-se no sistema interno desta unidade jurisdicional, a 

impossibilidade do indiciado ser beneficiado por eventual transação penal, 

no prazo de 05 (cinco) anos.

 Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público

 Publique-se. Registre-se.

 Matupá/MT, 10 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição Legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000015-78.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico o agendamento da audiência de conciliação 

para a data de 22 de Abril de 2020 às 12h30min. NOBRES, 11 de março de 

2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000015-78.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico o agendamento da audiência de conciliação 

para a data de 22 de Abril de 2020 às 12h30min. NOBRES, 11 de março de 

2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000753-03.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELI DE CASTRO GOVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico o agendamento da audiência de conciliação 

para a data de 22 de Abril de 2020 às 13h15min. NOBRES, 11 de março de 

2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67433 Nr: 2996-05.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 Considerando o retorno dos autos, cumpra-se integralmente o acordão 

juntado às folhas 247-256.

Após, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 394-12.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina Borghesan - 

OAB:58557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, encaminho estes 

autos para a expedição com o objetivo de intimar o requerido via edital 

para uma vez que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do Provimento 12/2017-CGJ, 

recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 e 575 da CNGC), no valor 

de R$ 559,84.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-67.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

JOAQUIM ABILIO DA SILVA (EXECUTADO)

EDNALVA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000119-67.2020.8.11.0031 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: JOAQUIM ABILIO DA SILVA, EDVALDO 

LUIZ DA SILVA, EDNALVA ALVES DA SILVA Vistos etc. RECEBO a 

petição Inicial. CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias, bem como para apresentação de embargos no prazo legal. 

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida. Em caso de 

penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou representante legal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 773 de 948



indicado por ele. CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o 

n e c e s s á r i o  ( m a n d a d o / n o t i f i c a ç ã o / o f í c i o / p r e c a t ó r i a / c a r t a ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 1267-72.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida Lima de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Severino Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

I - Compulsando os autos, defiro pedido de ref. 100, DETERMINO a 

realização de penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 9.145,45 

(nove mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

II - Em sendo positivo o bloqueio, DETERMINO a expedição de ofício ao 

setor da conta única, para que se proceda a vinculação do citado valor 

bloqueado a este processo.

III - Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte executada, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

IV - Em sendo negativo o bloqueio, DETERMINO que PROCEDA-SE com a 

localização de bens penhoráveis via RENAJUD.

Proceda-se com a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrada em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

V – Outrossim, ainda inexistindo bens suficientes ao pagamento da dívida, 

PROCEDA-SE com a consulta na Receita Federal, a fim de se buscar cópia 

das últimas três declarações de imposto de renda do executado, com a 

resposta, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 

da CNGC).

Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao advogado da exequente.

VI - Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8602 Nr: 680-31.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 Vistos etc.

Compulsando os autos, defiro pedido da parte exequente de ref.15, 

DETERMINO a realização de penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 

140.778,94 (cento e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e 

noventa e quatro centavos).

Em sendo positivo o bloqueio, DETERMINO a expedição de ofício ao setor 

da conta única, para que se proceda a vinculação do citado valor 

bloqueado a este processo.

Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte executada, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Em sendo negativo o bloqueio, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 

dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30430 Nr: 343-03.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes - ME, Gilmar Gomes, Alípio 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, defiro pedido da parte exequente de ref. 24, 

DETERMINO a realização de penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 

248.953,15 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três 

reais e quinze centavos) em face do avalista Alípio Gomes da Silva, CPF: 

172.736.171-72, devidamente citado a ref. 22.

Em sendo positivo o bloqueio, DETERMINO a expedição de ofício ao setor 

da conta única, para que se proceda a vinculação do citado valor 

bloqueado a este processo.

Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte executada, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Em sendo negativo o bloqueio, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 

dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 1218-02.2014.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MURALHA LTDA, José Brito 

dos Santos, Laura Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, defiro pedido da parte exequente de ref. 67, 

DETERMINO a realização de penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 

384.061,66 (trezentos e oitenta e quatro mil, sessenta e um reais e 

sessenta e seis centavos).

Em sendo positivo o bloqueio, DETERMINO a expedição de ofício ao setor 

da conta única, para que se proceda a vinculação do citado valor 

bloqueado a este processo.

Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte executada, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Em sendo negativo o bloqueio, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 

dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34261 Nr: 85-85.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Ciscon Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 Vistos etc.

I - Compulsando os autos, defiro pedido de ref. 102, DETERMINO que 

PROCEDA-SE com a localização de bens penhoráveis via RENAJUD, no 

valor de R$ 371.989,98 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta 

e nove reais e noventa e oito centavos).

Proceda-se com a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrada em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

II – Outrossim, ainda inexistindo bens suficientes ao pagamento da dívida, 

PROCEDA-SE com a consulta na Receita Federal, a fim de se buscar cópia 

das últimas três declarações de imposto de renda do executado, com a 

resposta, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 

da CNGC).

Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao advogado da exequente.

III - Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34491 Nr: 208-83.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA ME, Laura Batista 

dos Santos, Eliezer Ciscon Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 Vistos etc.

Compulsando os autos, defiro pedido da parte autora de ref. 47, 

DETERMINO a realização de penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 

76.057,07 (sessenta e seis mil e cinquenta e sete reais e sete centavos).

Em sendo positivo o bloqueio, DETERMINO a expedição de ofício ao setor 

da conta única, para que se proceda a vinculação do citado valor 

bloqueado a este processo.

Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte executada, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Em sendo negativo o bloqueio, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 

dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40786 Nr: 1004-06.2017.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Compulsando os autos, defiro pedido de ref. 49, DETERMINO a 

realização de penhora online via BACENJUD, no valor de R$ 1.951,12 (um 

mil, novecentos e cinquenta e um real e doze centavos).

II - Em sendo positivo o bloqueio, DETERMINO a expedição de ofício ao 

setor da conta única, para que se proceda a vinculação do citado valor 

bloqueado a este processo.

III - Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte executada, para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

IV - Em sendo negativo o bloqueio, DETERMINO que PROCEDA-SE com a 

localização de bens penhoráveis via RENAJUD.

Proceda-se com a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrada em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

V – Outrossim, ainda inexistindo bens suficientes ao pagamento da dívida, 

PROCEDA-SE com a consulta na Receita Federal, a fim de se buscar cópia 

das últimas três declarações de imposto de renda do executado, com a 

resposta, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 

da CNGC).

Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao advogado da exequente.

VI - Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO e OFÍCIO).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000293-13.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMARGO FIGUEIREDO OAB - MT24415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000293-13.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: LUIZA DE SOUZA Processo n. 1000293-13.2019.8.11.0031 

- PJE Sentença com Resolução do Mérito [10219] Vistos... Cuida-se de 

pedido de alvará judicial formulado por LUIZA DE SOUZA, com a finalidade 

de proceder ao levantamento da importância que se encontra depositada 

junto à Caixa Econômica Federal, em nome do de cujus ADÃO GINO DE 

BARROS. Aduz a requerente que é viúva do de cujus, falecido em 

22/09/2013, que estes eram casados e não tinham filhos, fazendo jus à 

expedição de alvará judicial. Com a exordial vieram os documentos e 

extrato do FTS e PIS de id. 24651648 á id. 24651660. O representante do 

Parquet deixou de manifestar-se por não ter interesse na demanda, vez 

que, não possui interesse público que justifique a intervenção ministerial - 

id. 26630751. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o alvará judicial é uma exceção 

à obrigatoriedade da realização do inventário, eis que se cuida de 

procedimento substitutivo deste, previsto na Lei nº 6.858/80, e 

regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Assim, se consubstancia em um 

procedimento de jurisdição voluntária, que permite às partes o saque de 

valores, independentemente do ajuizamento de ação de inventário, nas 

hipóteses em que o de cujus tenha deixado montantes pecuniários, a 

qualquer título, não superiores a 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN). Com efeito, essa possibilidade 

somente se afigura acaso preenchidos alguns requisitos, quais sejam: a) 

o falecido não tenha deixado bens a inventariar, que não os resíduos 

pecuniários; e b) não haja controvérsia em relação à legitimidade dos 

herdeiros. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados: “ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM DEPÓSITO BANCÁRIO, 

FGTS, PASEP E PROVENTOS DO INSS. INEXISTÊNCIA DE BENS. 

DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. O pedido de expedição de alvará 

judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existem 

valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, seja em 

depósitos bancários, seja em conta de poupança saldo de FGTS, PASEP 
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ou resíduos salariais. Inteligência da Lei nº 6.858/80. 2. Havendo pedido de 

levantamento de parte dos valores a fim de obter o ressarcimento pelas 

despesas funerais, que foram comprovadas, é cabível o acolhimento 

desse pleito, pois constitui crédito privilegiado ex vi do art. 965, inc. I, do 

CCB e deve prioritariamente ser atendido. Recurso provido.” (Apelação 

Cível Nº 70038253274, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

14/09/2011) Pois bem. Analisando, então, o presente caderno processual, 

vislumbra-se que o pleito inicial merece total procedência. Senão, vejamos. 

Conforme acima consignado, a matéria em tela encontra amparo na Lei 

6858/1980, in verbis: “Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento”. Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Como se vê, também é admitido, de 

forma pacífica, o cabimento de mero pedido de alvará quando se trata 

apenas de levantamento de numerários existentes em depósitos em 

contas bancárias ou de poupança, mas sempre que inexistirem outros 

bens que devam ser levados a inventário, o que deve ser apurado nos 

autos. Destarte, em detida apreciação dos elementos de convicção 

carreados à demanda, constata-se que: a) a morte do marido da 

requerente está devidamente comprovada no id. 24651650; b) existem 

valores depositados em conta, conforme se observa no id. 24651660; c) a 

requerente é viúva do titular, conforme certidão de casamento id. 

24651648. Nesse sentido, assim dispõe sobre a referida matéria a 

legislação civil sobre o direito de sucessões para o deferimento do pleito 

de alvará: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

(...) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, 

salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou 

no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, 

no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado 

bens particulares;;” - Grifei Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, 

DETERMINANDO que seja expedido o competente alvará em favor da 

autora LUIZA DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, para 

levantamento da importância constante no id. 24651660, junto à Caixa 

Econômica federal, em conta vinculada ao de cujus ADÃO GINO DE 

BARROS, ressalvando expressamente os direitos de terceiros ou 

herdeiros não citados ou não mencionados no processo. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se o necessário para o cumprimento 

desta decisão. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita. 

Arbitro em favor da Defensora Dativa nomeada, Dra. Alessandra Camargo 

– OAB/MT 24.415, a importância de 02 URH´s, devendo ser expedida a 

devida certidão de honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o 

registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. C. Às 

providências. NORTELÂNDIA, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito 

Victor Lima Pinto Coelho

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-50.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA CANAVARROS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO ANTUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000157-50.2018.8.11.0031 REQUERENTE: TEREZINHA MARIA 

CANAVARROS SOUZA REQUERIDO: GONÇALO ANTUNES DE CAMPOS 

Vistos etc. Converta-se a classificação do presente processo para 

cumprimento de sentença / execução com as anotações de praxe. 

Intime-se a parte executada para no prazo de 15 dias pagar a dívida com 

os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se que a parte 

executada somente poderá opor embargos à execução, nos próprios 

autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da garantia do juízo, seja por meio de depósito judicial ou penhora 

online positiva (na totalidade da dívida), nos termos do Enunciado 117 do 

Fonaje. Advirta-se que no caso de não pagamento da dívida no aludido 

prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, nos 

termos do art. 523, §1º do NCPC. No caso de não pagamento do débito no 

aludido prazo, retornem os autos conclusos para realização de penhora 

online via BACENJUD, sem prejuízo ainda de outras medidas coercitivas. 

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-34.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERNESTINA DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000171-34.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: MARIA ERNESTINA DE SOUZA 

SILVA EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Intime-se o 

exequente, para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-05.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VOLTAMIRES MEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000063-05.2018.8.11.0031 REQUERENTE: VOLTAMIRES MEIRA 

SANTANA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Intime-se o exequente, para que 

requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-10.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA CORREIA OAB - MT21122/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000429-10.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS DE 

MACEDO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Intime-se o requerente para apresentação de 

Impugnação à Contestação no prazo legal. Em seguida, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-17.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ELIAS LADEIA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000058-17.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARCOS ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: GUILHERME ELIAS LADEIA MENDES Vistos etc. 

Intime-se o exequente, para que indique o endereço do requerido, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-02.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000436-02.2019.8.11.0031 INTERESSADO: LUCIANA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

requerente para apresentação de Impugnação à Contestação no prazo 

legal. Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-17.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA MEIRA DE SOUZA ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000435-17.2019.8.11.0031 INTERESSADO: KAREN CRISTINA MEIRA DE 

SOUZA ARAUJO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Intime-se o requerente para apresentação de Impugnação à Contestação 

no prazo legal. Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010057-06.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOKASTRA ROMANI DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010057-06.2016.8.11.0031 EXEQUENTE: JOKASTRA ROMANI DE 

MORAES EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Trata-se de controvérsia estabelecida entre as partes com 

relação à legalidade das intimações das sentenças no âmbito da 

plataforma PJe – Processo Judicial Eletrônico, ante a ausência de 

publicação destas no DJE - Diário da Justiça Eletrônico do TJMT – Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. À respeito da matéria, o Presidente 

do TJMT editou a Portaria nº 161/2017 – Pres, determinando a 

obrigatoriedade de publicação dos atos processuais no PJE por meio do 

DJE, vejamos: “Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais 

praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada 

por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe. § 1º A 

obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no 

sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, 

tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais”. Assim, 

considerando o caráter cogente da norma supracitada, não resta outra 

alternativa, se não a de considerar a nulidade das intimações, haja vista a 

ausência de publicação via DJE, sob pena de se instaurar uma situação 

teratológica, em que a fluência dos prazos processuais na Comarca de 

Nortelândia/MT, seria distinta das demais Comarcas do Estado de Mato 

Grosso. Diante do exposto, ANULO a certidão de trânsito em julgado 

expedida pela Secretaria deste Juízo, bem como DETERMINO neste ato a 

publicação da sentença judicial via DJE, com a consequente reabertura 

dos prazos recursais em benefício de ambas as partes. CIENTIFIQUE-SE 

OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO JUÍZO. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-53.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000064-53.2019.8.11.0031 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE CERQUEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Converta-se a classificação do presente 

processo para cumprimento de sentença / execução com as anotações 

de praxe. Intime-se a parte executada para no prazo de 15 dias pagar a 

dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se 

que a parte executada somente poderá opor embargos à execução, nos 

próprios autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da garantia do juízo, seja por meio de depósito judicial ou 

penhora online positiva (na totalidade da dívida), nos termos do Enunciado 

117 do Fonaje. Advirta-se que no caso de não pagamento da dívida no 

aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. No caso de não pagamento 

do débito no aludido prazo, retornem os autos conclusos para realização 

de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo ainda de outras medidas 

c o e r c i t i v a s .  C U M P R A - S E  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

M A N D A D O / N O T I F I C A Ç Ã O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A . 

NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-37.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000121-37.2020.8.11.0031 TESTEMUNHA: ARNALDO SILVA ARAUJO 

TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 11 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-15.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ROSA DA SILVA PEROVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000116-15.2020.8.11.0031. REQUERENTE: VERA LUCIA ROSA DA SILVA 

PEROVANO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Depois de detido exame dos autos, chego à 

conclusão de que o pedido liminar para que a parte requerida retire a 

restrição em cadastro de devedores realizada em nome da parte 

reclamante, deve ser deferido. É que a documentação apresentada 

denuncia, nessa fase liminar, que não há motivo justo para a inscrição 

cadastral. Quanto ao risco de prejuízo à parte requerente, é patente na 

medida em que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito, implica imediata restrição comercial do 

negativado, razão porque, enquanto pendente a discussão em torno de 

determinado débito apontado pelo credor, deve-se manter positiva a ficha 

cadastral do devedor, sob pena de prejuízos irreparáveis. Assim é a 

orientação jurisprudencial conforme jurisprudência a seguir, vejamos: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO 

MODIFICADA PARA EXCLUSÃO DE NOME DO DEVEDOR DO SERASA E 

DO SPC DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO- POSSIBILIDADE- EVIDÊNCIA 

DE PREJUÍZO- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- 

RECURSO IMPROVIDO. Há possibilidade de, em sede de embargos 

declaratórios, atribuir-se efeito modificativo, visando à exclusão de nome 

da empresa devedora do SERASA e SPC, evitando-lhe a ocorrência de 

prejuízos, considerando, ainda, a pendência de relação litigiosa de 

discussão do débito. Segundo precedentes doutrinários e jurisprudenciais, 

aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90)." Ante o exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR para o 

fim de determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte requerente dos cadastros de restrição ao crédito e/ou nos cartórios 

de protesto apenas no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária por descumprimento 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). DETERMINO a inversão do ônus da prova nos presentes 

autos, visto que caracterizada a relação de consumo e que estão 

preenchidos os requisitos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII 

do CDC). CONCEDO o benefício da justiça gratuita, dado o estado de 

pobreza comprovado pela requerente por meio de declaração de 

hipossuficiência (art. 98 do NCPC). INTIMEM-SE as partes acerca do 

necessário cumprimento da ordem judicial, bem como para comparecerem 

à audiência de conciliação agendada, fazendo-se as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 

do FONAJE. CITE-SE a reclamada para, querendo, e, no prazo legal, 

apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. 

CUMPRA-SE servido a cópia da presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta). NORTELÂNDIA, 11 de março 

de 2020. Dr. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-87.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000053-87.2020.8.11.0031. REQUERENTE: RAFAEL NASCIMENTO 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. INDEFIRO o pedido de 

liminar pretendido, notadamente por que não vislumbro o "periculum in 

mora" (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e o “fumus 

boni iuris” (probabilidade do direito), requisitos estes, previstos no art. 300 

do NCPC. Além do mais, causa estranheza que diante da suposta 

negativação indevida, por inexistência de relação jurídica, o requerente 

não tenha registrado Boletim de Ocorrência e/ou acionado o SAC da 

empresa requerida. CITE-SE a parte reclamada, INTIMANDO-A para que 

compareça à audiência de conciliação designada, constando do mandado 

as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o 

prazo de 15 dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte reclamante, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE servindo a presente 

decisão como o necessário (mandado, carta precatória, ofício). 

NORTELÂNDIA, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-82.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GONCALVES DA COSTA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000172-82.2019.8.11.0031. REQUERENTE: ROSANA GONCALVES DA 

COSTA BRASIL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

(art. 38 da Lei 9.099/95). A própria parte requerente noticiou nos autos por 

meio de petição a quitação integral da dívida, bem como requereu a 

extinção do feito. Diante do exposto, declaro EXTINTO o presente 

processo em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do 

NCPC. Sem custas, taxas e honorários advocatícios nos termos dos arts. 

54 e 55 da lei 9.099/95. Nada mais sendo requerido no prazo legal, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo. P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 11 de março de 2020. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-51.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000101-51.2017.8.11.0031. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório (art. 

38 da Lei 9.099/95). Consta dos autos o pagamento do acordo firmado (ID 

13394518), bem como a retirada da restrição nos cadastros de devedores 

(ID 24121847). Diante do exposto, declaro EXTINTO o presente processo 

em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC. Sem 

custas, taxas e honorários advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da 

lei 9.099/95. Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. 

NORTELÂNDIA, 11 de março de 2020. Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000095-90.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. Z. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000095-90.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ERNESTO GARCIA MACHADO 

REQUERIDO: RAFAELA ZANETTI PAPINI Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de alienação parental envolvendo as partes em epígrafe. 

Inicial e documentos em ID 18098296. Tutela de urgência indeferida ao ID 

20777684. Estudo Biopsicossocial em ID 28586091. Contestação 

apresentada em ID. 28606783. A parte autora apresentou tutela de 

urgência incidental, solicitando busca e apreensão da incapaz, haja vista 

mudança de domicílio da parte requerida. (ID 28608363) A parte requerida 

rebateu as argumentações em ID 28726585. Por derradeiro, o parquet 

pugnou pela declinação da competência, em virtude da mudança da 

requerida com a infante (ID 29078519). É o relato necessário. Fundamento 

e DECIDO. Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio jurisdictionis, 

regra segundo a qual a competência, uma vez fixada, não será mais 

modificada independentemente de alteração por causa superveniente do 

estado de fato ou de direito. Trata-se de norma jurídica cujo escopo é 

conferir estabilidade ao processo. Cumpre salientar que segundo a 

jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “nos 

processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem ser 

tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer 

questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy Andrighi)”. 

Destarte, nas ações que envolverem interesses de criança/adolescente, 

como o caso em voga, desde que não haja objetivos escusos por 

qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio do 

responsável pelo alimentando excepciona a regra da perpetuatis 

jurisdictionis, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça. Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 147 da Lei 

8.069/90, o juiz competente será determinado pelo domicílio dos pais ou 

responsável do menor. Considerando que atualmente a genitora da infante 

reside na Comarca de Sinop, diante do melhor interesse da 

criança/adolescente, com o escopo de propiciar o acesso à Justiça com 

maior facilidade, a medida de rigor é declinar da competência. Ante o 

exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando 

a remessa destes autos ao Juízo de Família da Comarca de Sinop-MT. 

Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias e 

providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura 

Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36303 Nr: 12-72.2011.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gil Lopes - 

OAB:6771-MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para 

manifestar acerca das correspondências devolvidas constantes às fls. 

195/196.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46328 Nr: 672-95.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAR, ADSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAR, ADSSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Em conformidade com o artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimação das partes para ciência acerca da 

juntada de Ofício de fls. 237/246, bem como intimação da parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 2544-43.2016.811.0090

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS, BARBARA 

CRISTINA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANDRÉ DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da SENTENÇA de 

ref: 46 resumidamente transcrita "[...] Vistos; Cuida-se de pedido 

formulado por RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS e BÁRBARA CRISTINA 

DA COSTA SANTOS onde requerem a remoção de inventariante 

GUSTAVO ANDRÉ DA COSTA SANTOS dos bens do espólio de JOSÉ 

FRANCISCO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos. 

[...]. Assim, diante da inaptidão do inventariante para exercer o múnus que 

lhe foi outorgado, sua remoção é perfeitamente cabível, mormente se 

portar de forma ineficiente na administração da coisa que não é sua. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 624, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, DESTITUO GUSTAVO ANDRÉ DA COSTA SANTOS, ora 

inventariante, do cargo de representante do Espólio de JOSÉ FRANCISCO 

DOS SANTOS e, por consectário lógico, nos termos do artigo 617, inciso 

III, do mesmo Diploma Legal, NOMEIO RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS 

para exercer o encargo. Após o decurso do prazo recursal, determino as 

seguintes providências: I - INTIME-SE RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS 

para que compareça em Juízo a fim de assinar o termo de compromisso e 

colheita da assinatura do compromissado nomeado; II – TRASLADE-SE 

cópia da presente ação aos autos de inventário n.º 

829-97.2015.8.11.0090 (Código: 50122). Prestado o compromisso, nos 

termos do artigo 625 do Código de Processo Civil, assume o inventariante 

a posse de todos os bens da herança, ficando obrigado a apresentar as 

últimas declarações de forma completa e escorreita, além de informar, com 

laudos, fotografias e outros documentos, o estado e a situação do 

patrimônio encontrado e exigir as contas do inventariante destituído, e 

adotar todas as demais diligencias necessárias à finalização do 

procedimento judicial, assumindo, ademais, a representação processual 

do Espólio nas ações n.º 661-95.2015.8.11.0090 (Código: 47985) e 

512-02.2015.8.11.0090 (Código: 49377) ambas em tramite nesta Comarca. 

Esgotadas todas as providências, ARQUIVE-SE o presente incidente. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.[...]"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45285 Nr: 677-54.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para 

manifestação acerca da correspondência devolvida, constante às fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46096 Nr: 446-90.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 CERTIDÃO

DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, Gestor Judiciário da Vara Única 

desta Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 CERTIFICO que, nos autos de “Divórcio Litigioso” n. 

446-90.2013.811.0090, Código 46096, em que é requerente Cleci Doniseti 

Zopelotto Argenton e requerido Dedier Renato Argenton, foi nomeado o Dr. 

Eduardo Moreira de Oliveira Silva, OAB/MT 22577-O, para defender os 

interesses da parte autora, visto que a Portaria nº 779/2017/DPG, que 

trata das cumulações de núcleos da Defensoria Pública no interior do 

Estado de Mato Grosso, suspendeu por tempo indeterminado, a partir do 

dia 01/09/2017, as atividades do núcleo desta Comarca de Nova Canaã do 

Norte. Os honorários foram arbitrados em 02 (duas) URH’s (unidade real 

de honorários), que deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

 O referido é verdade e dou fé.

 Nova Canaã do Norte/MT, 07 de março de 2020.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46096 Nr: 446-90.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 CERTIDÃO

DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, Gestor Judiciário da Vara Única 

desta Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 CERTIFICO que, nos autos de “Divórcio Litigioso” n. 

446-90.2013.811.0090, Código 46096, em que é requerente Cleci Doniseti 

Zopelotto Argenton e requerido Dedier Renato Argenton, foi nomeado o Dr. 

RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO, OAB/MT nº 4936/MT, para defender os 

interesses da parte requerida, visto que a Portaria nº 779/2017/DPG, que 

trata das cumulações de núcleos da Defensoria Pública no interior do 

Estado de Mato Grosso, suspendeu por tempo indeterminado, a partir do 

dia 01/09/2017, as atividades do núcleo desta Comarca de Nova Canaã do 

Norte. Os honorários foram arbitrados em 02 (duas) URH’s (unidade real 

de honorários), que deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

 O referido é verdade e dou fé.

 Nova Canaã do Norte/MT, 07 de março de 2020.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47401 Nr: 547-93.2014.811.0090

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente, para 

manifestação acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

constante às fls. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56467 Nr: 1065-78.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 INTIMAÇÃO do advogado do Denunciado acerca da expedição da Carta 

Precatória constante à ref. 39, com a finalidade de inquirição da 

testemunha JULIANO JUNIOR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36624 Nr: 322-78.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do Denunciado acerca da expedição das Cartas 

Precatórias, bem como do Mandado de Intimação constante às refs. 46 à 

49, com a finalidade de inquirição da testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67008 Nr: 2456-97.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 CONCLUSÃOa) INTIME-SE a defesa do acusado para informar em quais 

autos estão juntados os laudos periciais a que se pretende 

complementação;b) INDEFIRO a realização de exame pericial no 

instrumento do crime em razão da ausência de demonstração da 

imprescindibilidade da prova;c) INDEFIRO a extração dos dados 

armazenados nos aparelhos de telefonia móvel das vítimas, haja vista que 

a prova pode ser produzida por outro meio;d) INDEFIRO a reunificação dos 

autos em relação ao acusado CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO, 

mormente o desmembramento ter acontecido para evitar que a prisão 

preventiva de CLEBERSON DE ARAÚJO DA SILVA perdure de forma 

desproporcional;e) INDEFIRO a oitiva do corréu CLAUDINEI DE SOUZA 

PONCIANO na condição de testemunha, pois fere o direito constitucional 

de permanecer em silêncio;f) na data agendada, venham os autos 

CONCLUSOS para realização da audiência.INTIME-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-16.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA NARCIZO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000281-16.2019.8.11.0090. REQUERENTE: CLEUSA NARCIZO DA COSTA 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A promovente 

alega que está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, 

posto que utiliza os serviços da promovida. Alega que foram realizados 

descontos em sua conta bancária no valor total de R$ 472,78 (ID. 

22148491, fls. 8). A promovida em contestação alega que a cobrança é 

legitima e que os valores foram contratados. Fundamento e decido. A 

promovida afirma que os serviços foram contratados, mas nada traz ao 

processo que comprove suas alegações. Não se podendo olvidar que 

neste conflito de interesses figuram, de um lado, uma renomada empresa, 

dotada de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o 

particular, que se encontra na condição de consumidor. Vejo nesta 

hipótese em particular, pelo descaso e pela indiferença no tratamento 

dado ao consumidor, nítido dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, 

em função da raiva e da angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste 

psicológico e da sensação de impotência; do tempo e na energia gastos 

na tentativa de solucionar o problema gerado exclusivamente pela 

ineficiência e pelo desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa 

do Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, 

nesta hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de 

culpa da operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços 

reponde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 472,78, conforme ID. 22148491, fls. 8, porém faz 

prova que foram débitos somente o valor de R$ 101,31, conforme ID. 

20038926. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, 

em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição 

do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in 

verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos). 

DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE a reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do 

contrato, bem como os débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR 

que a promovida cesse imediatamente, de forma definitivamente, a 

realização de novos descontos na conta corrente da parte reclamante no 

máximo em três dias, sob pena de multa por descumprimento em R$ 

3000,00 (três mil reais) - frise-se que não é multa diária. c) CONDENAR a 

promovida a restituir à promovente o valor de R$ 202,62 (duzentos e dois 

reais e sessenta e dois centavos), já na forma dobrada, a título de danos 

materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; d) 

CONDENAR a promovida a pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo 

INPC-IBGE a partir da data da sentença e incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 12 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-98.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA NARCIZO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000282-98.2019.8.11.0090. REQUERENTE: CLEUSA NARCIZO DA COSTA 

REQUERIDO: CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MÉRITO A promovente alega que está sendo vítima de 

cobrança abusiva por parte da promovida, posto que não utiliza tal serviço 

da promovida. Alega que foram realizados descontos em sua conta 

bancária no valor total de R$ 434,49 (ID. 21328165, fls. 13). A promovida 

em contestação alega que a cobrança é legitima e que os valores foram 

contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços 

foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas 

alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 434,49, conforme ID. 21328165, fls. 13, porém 

faz prova que foram débitos somente o valor de R$ 24,50, conforme ID. 

20038430. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, 

em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição 

do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in 

verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos). 

DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do 

contrato, bem como os débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR 

que a promovida cesse imediatamente, de forma definitivamente, a 

realização de novos descontos na conta corrente da parte reclamante no 

máximo em três dias, sob pena de multa por descumprimento em R$ 

3000,00 (três mil reais) - frisando que não é multa diária. c) CONDENAR a 

promovida a restituir à promovente o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove 

reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo 

INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a 

pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da 

sentença e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-68.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA APOLINARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000284-68.2019.8.11.0090. REQUERENTE: RAIMUNDA APOLINARIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ausente o 
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relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA A parte requerida requer 

a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar 

BRADESCO SEGURO S.A, CNPJ n° 33.055.146/0001-93 como parte do 

feito. DEFIRO, pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas 

correções MÉRITO A promovente alega que está sendo vítima de 

cobrança abusiva por parte da promovida, posto que utiliza os serviços da 

promovida. Alega que foram realizados descontos em sua conta bancária 

no valor total de R$ 503,25 (ID. 21512556). A promovida em contestação 

alega que a cobrança é legitima e que os valores foram contratados. 

Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços foram 

contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas alegações. 

Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um 

lado, uma renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela 

indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido dano moral, capaz 

de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angústia sofridos 

pelo consumidor; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; 

do tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema 

gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo desleixo e pela má-fé da 

promovida. Código de Defesa do Consumidor: “Art- 6º - São direitos 

básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. (grifo meu) A 

responsabilidade civil da promovida é, nesta hipótese, objetiva, o que 

significa que independeria, inclusive, de culpa da operadora (Lei 

8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 503,25, conforme ID. 21512556, porém faz prova 

que foram débitos somente o valor de R$ 95,85, conforme ID. 20036978. 

Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de 

cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago 

em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do contrato, bem como os 

débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR que a promovida cesse 

imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos descontos 

na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena 

de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais), não é multa 

diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à promovente o valor de R$ 

191,70 (cento e noventa e um reais e setenta centavos), já na forma 

dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir do 

efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à promovente o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e incidência 

de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-53.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000285-53.2019.8.11.0090. REQUERENTE: CICERO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA A parte requerida requer 

a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar 

BRADESCO SEGURO S.A, CNPJ n° 33.055.146/0001-93 como parte do 

feito. Defiro, pois, o pedido formulado. Procedam-se com as devidas 

correções. MÉRITO A promovente alega que está sendo vítima de 

cobrança abusiva por parte da promovida, posto que não utiliza os 

serviços da promovida. Alega que foram realizados descontos em sua 

conta bancária no valor total de R$ 414,95 (ID. 21512514). A promovida 

em contestação alega que a cobrança é legitima e que os valores foram 

contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços 

foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas 

alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 783 de 948



embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 414,95, conforme ID. 21512514, porém faz prova 

que foram débitos somente no valor de R$ 134,79, conforme ID. 20036963. 

Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de 

cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago 

em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do contrato, bem como os 

débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR que a promovida cesse 

imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos descontos 

na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena 

de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais), não é multa 

diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à promovente o valor de R$ 

134,79 (cento e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), já na 

forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a 

partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à 

promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do 

Norte, 19 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-38.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA NARCIZO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000286-38.2019.8.11.0090. REQUERENTE: CLEUSA NARCIZO DA COSTA 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano material e 

moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM Rejeito a preliminar suscitada, visto que a 

promovida é quem fez e é a beneficiada pelos débitos automáticos 

relativos ao serviço não contratado. DENUNCIAÇÃO À LIDE Rejeito a 

preliminar suscitada, visto que incabível denunciação a lide em sede de 

juizado - por força de determinação legal. MÉRITO A promovente alega que 

está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, posto que 

não utiliza os serviços desta. Alega que foram realizados descontos em 

sua conta bancária no valor total de R$ 3.949,10 (ID. 21328167). A 

promovida em contestação alega que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que 

os serviços foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove 

suas alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 3.949,10, conforme ID. 21328167, porém não faz 

prova de débitos nesta monta - entretanto a reclamada confessa 

cobrança no total de R$ 273,77. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra 

insculpida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, assentando que, em caso de cobrança e pagamento 

indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago em dobro. Vejamos o 

teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, pelos 

fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação 

para: a) DECLARAR a inexistência do contrato, bem como os débitos 

discutido nestes autos; b) DETERMINAR que a promovida cesse 

imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos descontos 

na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena 
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de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais) - frise-se que 

não se trata de multa diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à 

promovente o valor de R$ 547,54 (quinhentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), já na forma dobrada, a título de danos 

materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; d) 

CONDENAR a promovida a pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo 

INPC-IBGE a partir da data da sentença e incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-07.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000301-07.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ROSILAINE GUIMARAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Verifica-se que a 

parte autora apresentou pedido de desistência da ação por equívoco no 

protocolo (Num. 21310054 - Pág. 1). Assim, considerando o equívoco 

alegado, bem como que, nos termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida, apesar de ter se habilitado nos autos, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 23 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-89.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000302-89.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ROSILAINE GUIMARAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência, CANCELO a audiência 

de conciliação anteriormente designada e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 23 de julho 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-19.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES LAGE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA (REQUERIDO)

FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES (REQUERIDO)

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO CAJUELA RODRIGUES (REQUERIDO)

GALEGO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000339-19.2019.8.11.0090. REQUERENTE: SEBASTIAO FERNANDES 

LAGE FILHO REQUERIDO: EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES 

LTDA, JOSE ANTONIO CAJUELA RODRIGUES, FLORINDO MIGUEL 

CAJUELA RODRIGUES, CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA, GALEGO 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS REQUERIDOS GALEGO PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES, 

FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES, CLÁUDIA MARIA RODRIGUES 

CAPELA Rejeito a preliminar, visto que a promovida GALEGO 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA faz parte do mesmo grupo 

econômico, e os promovidos JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES, 

FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES, CLÁUDIA MARIA RODRIGUES 

CAPELA são sócios da empresa reclamada, e por ela são responsáveis. 

MÉRITO: A controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade 

civil da promovida, e consequente indenização por danos morais, em 

decorrência de não cumpriu com o contratado. Em sua exordial o 

promovente alega que efetuou a compra de uma caçamba basculante no 

valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que pagou o valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de entrada e que não recebeu a mercadoria, 

e por essa pleiteia o valor dado de entrada. Por seu turno a promovida 

pugnou pela improcedência arguindo não são verídicos os fatos alegados 

na exordial e, consequentemente, não houve conduta ilícita praticada pela 

Requerida capaz de gerar a rescisão contratual e a consequente 

devolução de valores. Logo, sustenta que não havendo qualquer conduta 

ilícita praticada pela concessionária, não há razões para que a mesma 

seja condenada em indenização por danos morais e nem mesmo materiais. 

Fundamento e decido Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

conforme compreensão concretizada no julgamento do Resp n. 716.877, 

realizado em 2007, na Terceira Turma, posto a vulnerabilidade 

apresentada. A explicação do ministro Ari Pargendler no julgamento do 

Resp n. 716.877, nos traz que: “Uma pessoa jurídica de vulto que explore 

a prestação de serviços de transporte tem condições de reger seus 

negócios com os fornecedores de caminhões pelas regras do Código Civil. 

Já o pequeno caminhoneiro, que dirige o único caminhão para prestar 

serviços que lhe possibilitarão sua mantença e a da família, deve ter uma 

proteção especial, aquela proporcionada pelo Código de Defesa do 

Consumidor”, condição esta semelhante ao promovente. No que se refere 

ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte promovente não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, 
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juntando comprovante de transferência dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

o que não ocorreu, portanto, a parcial procedência se impõe, tendo em 

vista que o promovente juntou um comprovante de transferência efetivada 

no valor de R$ 15.000,00 (ID. 20747341), entretanto o outro comprovante 

juntando, trata-se de agendamento (ID. 20746937), não havendo 

comprovação de que o mesmo fora efetivado. “O elemento primário de 

todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses 

ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à 

ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No caso sob apreço não foi comprovada a 

ocorrência de nenhum ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Assim, 

não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto 

pelo art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido 

de indenização por danos morais formulados em face da parte ré. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituir ao promovente o 

valor comprovadamente pago de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBJE, a partir desta data, e 

juros de 1%, a contar a partir do desembolso; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte-MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-47.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BUDKE LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO APARECIDO BENEDITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000115-47.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:LEONARDO 

BUDKE LAGE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO BUDKE LAGE 

POLO PASSIVO: HELIO APARECIDO BENEDITO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E - AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: RUA 

ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 . 

27 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-68.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO OZORINO GALVANI DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

HALEF HERBERT GALVANI DE SOUZA OAB - 034.631.031-84 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000187-68.2019.8.11.0090 INTERESSADO: MAXIMILIANO OZORINO 

GALVANI DE SOUZA REPRESENTANTE: HALEF HERBERT GALVANI DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação declaratória de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada proposta por MAXIMILIANO 

OZORINO GALVANI DE SOUZA, devidamente representado pelo seu 

procurador Halef Herbert Galvani de Souza, em desfavor de OI MÓVEL 

S.A., ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz a parte 

autora ter contratado o serviço de telefonia móvel fornecido pela parte 

requerida. Porém, ao atrasar o pagamento de uma fatura mensal no valor 

de R$ 131,35 (cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) que 

venceria em 07/06/2018 e foi adimplida somente na data de 29/06/2018 

pelo montante de R$ 151,35 (cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), aquela (parte requerida) inseriu seu nome na lista de 

inadimplentes. Além disso, relata que tentou solucionar o litígio em 

discussão administrativamente com a parte requerida, porém não obteve 

êxito. Afirma ainda que passados 06 (seis) meses a empresa requerida 

cancelou seu contrato alegando ausência de pagamento, e, considerando 

que não poderia ficar sem as suas prestações de serviços, em razão de 

ser microempreendedora, realizou a abertura de uma nova conta em 

conjuntura com a parte requerida em nome de seu representante legal, 

Halef Herbert Galvani de Souza. Dai requer, liminarmente, a exclusão de 

seu nome do cadastro de proteção ao crédito. No mérito, pede a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários 

mínimos, atualmente correspondente a R$ 9.980,0 (nove mil, novecentos e 

oitenta reais), custas e honorários advocatícios, tudo com a inversão do 

ônus da prova. Além disso, postula a gratuidade da justiça. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses e declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 
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Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este juízo poderá efetuar pesquisas em sistemas de buscas. Tal 

providência, todavia, de modo a salvaguardar o bem jurídico almejado, não 

obstará a análise do pedido liminar, o que será feito no item seguinte. Sem 

a comprovação, o processo terá seu regular prosseguimento 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de sucumbência e interposição de recurso, o 

preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o 

parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na 

forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, especificamente para o afastamento da restrição cadastral, 

com base nos documentos acostados aos autos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, corroborado pelo comprovante de 

pagamento da fatura emitida pela empresa requerida (Num. 19244826 - 

Pág. 3). O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa do nome da reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita à 

abstenção de nova inclusão da restrição cadastral. II.3 - Da inversão do 

ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou é ela 

hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, para aqueles que alegam a inexistência de relação jurídica, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes 

contestada pela parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a 

inversão do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa que presta 

serviços educacionais de grande renome, notoriamente estruturada, 

comprove a eventual relação jurídica com aquela (parte autora) que 

ensejou o objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a OI 

MÓVEL S.A., que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão de 

eventual restrição cadastral em nome da parte autora, MAXIMILIANO 

OZORINO GALVANI DE SOUZA, no montante de R$ 131,35 (cento e trinta 

e um reais e trinta e cinco centavos), abstendo-se de novas 

negativações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 

2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, 

todos do NCPC. b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e 

determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a 

eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado 

apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, consignando-se que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 30 de maio 

de 2019.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31217 Nr: 3-33.1999.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOILI POZZEBON, GESSICA POZZEBOM, RAQUEL 

POZZEBOM, JAQUELINE POZZEBOM, FRANCIELE POZZEBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOSÉ FERNANDES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371-MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, Juliano 

Galadinovic Alvim - OAB:17010-MT, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:OAB/MT 14756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:5347-B

 Nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC e art. 234 e parágrafos do Novo 

CPC, impulsiono o presente feito, com a finalidade de proceder a intimação 

do Dr. Juliano Galadinovic Alvim - OAB/MT 17010, para que proceda a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80600 Nr: 439-85.2019.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório Coan - Nova Bandeirantes, Adão dos Santos 

Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belanisia Candida de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi feito contato via fone com o patrono que assina a petição de fls. 19 e 

ss., indicando a ele uma data de audiência, bem como verificando a 

possibilidade de trazer Adão e mais algum irmão, com o que concordou.

 Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 07/04/2020, às 09h30min.

 À DIRETORIA para intimar o advogado (via fone), formalizando por 

Certidão.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 851-55.2015.811.0091

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valter Stavarengo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - OAB:11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 
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- OAB:13964/O

 Conforme documento em anexo.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-79.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Considerando a juntada de mais documentos após a contestação, nos 

termos do art. 435, p. único, do CPC, INTIMAR a parte-autora para explicar 

a razão de não ter juntado anteriormente. Após manifestação, INTIMAR a 

parte-requerida para se manifestar sobre os documentos. Após, 

conclusos para análise acerca da admissibilidade dos documentos e 

saneamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-66.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Sai a parte-autora intimada para juntada. Sai a requerida intimada 

acerca do início de seu prazo para resposta (inclusive contestação), qual 

seja, dia 06/03/2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000848-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

DARLENE APARECIDA MOREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE OAB - RO1356 (ADVOGADO(A))

JULIENE DA PENHA FARIA DE ARAUJO OAB - SP224574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIVALDO NUNES DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Considerando a distância da data que se pretende a 

redesignação audiência, tem-se que o melhor caminho é a continuidade da 

marcha processual, com a apresentação de resposta pelo requerido. 

Deve-se frisar que, embora conste na decisão anterior a designação de 

audiência de JUSTIFICAÇÃO, considerando que já houve a análise da 

tutela antecipada, indo pelo indeferimento, deveria ter sido designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, não sendo necessário o arrolamento de 

testemunha. No mais, a audiência de conciliação poderá ser designada a 

qualquer tempo, desde que peticionado por alguma das partes. Ante o 

exposto, à SECRETARIA para: 1. SAI a parte-requerida ciente do 

processo, bem como INTIMADA apresentar resposta (inclusive 

contestação), atentado ao art. 344 do CPC; 2. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for 

o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 3. Após, conclusos. SAEM OS PRESENTES 

INTIMADOS. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000494-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIANA ALVES SCHUINDT (AUTOR(A))

JOSUE ALVES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Considerando a pertinência do pedido, deve a audiência ser redesignada. 

Deve-se frisar que, considerando já ter havido a análise da tutela 

antecipada, indo pelo indeferimento, o que se redesignará é uma 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sendo desnecessário o arrolamento de 

testemunhas para o ato. Por isso, REDESIGNA-SE a audiência de 

conciliação para o dia 24.04.2019, às 10h00min. Ante o exposto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora, via advogado, acerca da 

redesiganção da audiência, bem como para JUNTAR o comprovante de 

pagamento das custas do Oficial de Justiça (caso ainda não tenha sido 

feito); 2. Após, conclusos para a realização da audiência. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Q. do Carmo, Assessor de 

Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000642-30.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Cumprida a finalidade, DEVOLVER ao deprecante. Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 37384 Nr: 500-92.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson José de Almeida, João Francisco da 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONCALVES 

PASCHOAL - OAB:126985, EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420, RONAN PAGNANI TRUJILLO - OAB:SP 313182

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.CONDENAR JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE pela prática da 

conduta tipificada no art. 157, §2º, II, do CP;ii.ABSOLVER VILSON JOSÉ DE 

ALMEIDA da imputação feita. [...] Havendo recurso de apelação, 

certificada a tempestividade, intimar apelante para razões e, após, apelado 

para contrarrazões, remetendo ao Tribunal de Justiça para julgamento. 

Caso o condenado deseje apelar, deve ser intimado o Defensor que atuou 

no processo para interpor e arrazoar o recurso, o que gerará nova 

fixação de URH. Não interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro 

Defensor para fazê-lo (a partir da lista da Secretaria, obedecendo, como 

sempre, à alternância). O mesmo procedimento será feito em caso de 

apelação do Ministério Público quanto às contrarrazões. Nova Monte 

Verde/MT, 06 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76365 Nr: 560-50.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Mecabo Salmoria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da correspondência devolvida, para que 

no prazo de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido para citação, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70752 Nr: 1021-90.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K2 Madeiras LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Almeira da Silva - 

OAB:OAB/MT 5.952, MAIKO ROBERTO MAIER - OAB:31939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75069 Nr: 1824-39.2017.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCF, FACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Cumprimento de título extrajudicial” ajuizada 

por W. C. F., representado por sua genitora Fátima Aparecida Cargin 

Bremm, contra Maikon Rodrigues Ferreira.

Com a Inicial, documentos.

No decorrer da marcha processual surgiu a informação de que a 

parte-executada realizou o pagamento integral do débito exequendo, 

razão pela qual a parte-exequente requereu a extinção do processo, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor atualizado 

da causa.

CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos honorários, das 

custas e despesas processuais, todavia, deferida a gratuidade “da 

justiça”, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 

98, §3º, do CPC).

Cientificar o Ministério Público.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

 Nova Monte Verde/MT, 04 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 37349 Nr: 465-35.2009.811.0091

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, Geisse Rodrigues de Souza - 

OAB:MT0026225O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Aznar Mendes - 

OAB:50356/PR

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC.CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas em 50% (art. 90, 

§2, do CPC). Todavia, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).Descabidos honorários advocatícios, 

considerando não ter havido angularização processual.Por fim, 

REVOGA-SE o mandado de prisão expedido contra o requerido, visto a 

realização do acordo entre as partes.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à 

SECRETARIA para:1.ATUALIZAR a situação do mandado de prisão contra 

José Luiz dos Santos, no BNMP;2.INTIMAR as partes;3.CIENTIFICAR o 

Ministério Público. Publicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos.Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63293 Nr: 1289-52.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselina Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAILA ALEIDE 

BOING PEREIRA, para devolução dos autos nº 1289-52.2013.811.0091, 

Protocolo 63293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdA, MMPM, FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Ainda em tempo, DEFERE-SE o pedido do Ministério Público relacionado às 

filmagens.

Por isso, à SECRETARIA para:

 No mesmo ofício mencionado no "item 1" do Termo de Audiência, solicitar 

que a Delegacia de Polícia Civil de Nova Bandeirantes informe se a(s) 

filmagem(ns) mencionada(s) na fl. 105 dos autos foi(ram) apreendida(s) 

ou se houve apenas a visualização dela(s). PRAZO: 03 DIAS.

Com resposta, INTIMAR as partes para algum requerimento.

No mais, seguir a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38904 Nr: 631-33.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Barbosa Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 
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OAB:OAB/MT 10.845

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(executado), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 38 e cálculo de fl. 40. O 

valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

149,12 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39390 Nr: 1121-55.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. Rodrigues de Lima - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e do despacho de fl. 

41, NOMEIO o (a) advogado(a) Ailton André Albring dos Santos - OAB n. 

21.824-O/MT, como curador especial da executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 1426-68.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Lucia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos...

Nomeado curador para a parte-executada, aquele não se manifestou.

Assim, REVOGA-SE a nomeação do advogado THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS (OAB/MT 13.338).

Assim, à SECRETARIA para:

1. PROCEDER á nomeação de curador Especial para a executada, a partir 

da lista constante da secretaria, obedecendo, como sempre, á alternância.

2. Após, INTIMAR pessoalmente o curador especial nomeado para a 

executada para no prazo de 10 (dez) dias, ciência quanto ao teor da 

nomeação. Aceitando-a, deverá se manifestar;

a. RECUSANDO a nomeação ou decorrendo o prazo sem resposta, 

nomear outro curador;

3. Após, á Exequente;

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 02 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 1426-68.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Lucia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e do despacho de fl 

57 , NOMEIO o (a) advogado(a) Andressa Lucas de Oliveira, OAB/MT n. 

26.753/O, como curadora especial da executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65602 Nr: 1448-58.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS LEITE CECCONELLO 

- OAB:25359/O

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl.90-V , em que a parta requerida alega não 

possuir condições de constituir advogado, NOMEIO o (a) advogado(a) 

Mateus Leite Cecconello - OAB n. 25.359-O, para defender os interesses 

do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65611 Nr: 1457-20.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO ROSIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA, 

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas processuais.Havendo 

nomeação para defesa, fixam-se como honorários advocatícios a EDSON 

CAMPOS DE AZEVEDO (OAB 137420/GO) o valor de 09 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB), o qual deve ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de 

honorários (devidamente selada).Oportunamente, após certificar o trânsito 

em julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.INTIMAR a 

Defesa (se nomeada, pessoalmente);2.Arquivar com as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar. Intimar.Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 2020.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65916 Nr: 1669-41.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO ADEMIR DA COSTA, com fulcro no art. 

386, VIII, do Código de Processo Penal. [...] .Publicar. Intimar.Nova Monte 

Verde/MT, 06 de março de 2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65963 Nr: 1715-30.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 
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Possamãe - OAB:MT 19.968

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO ODINEI BATISTA DE JESUS, com fulcro 

no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIASem custas e despesas processuais.Havendo nomeação 

para defesa, fixam-se como honorários advocatícios a FRANSSIELY 

LONGHINI CARLOS POSSAMÃE (OAB 19968-O/MT) o valor de 09 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Oportunamente, após certificar o 

trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.INTIMAR a Defesa (se nomeada, pessoalmente);2.Arquivar 

com as baixas, anotações e comunicações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público.Publicar. Intimar.Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67206 Nr: 531-05.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cezar Toniazzo, Anacleto e Toniazzo 

Ltda - ME, Jose Carlos Alves Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:25.454/0

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e do despacho de fl. 

47, NOMEIO o (a) advogado(a) Claudinéia de Oliveira - OAB n. 10.845/MT, 

como curadora especial dos executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67206 Nr: 531-05.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cezar Toniazzo, Anacleto e Toniazzo 

Ltda - ME, Jose Carlos Alves Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:25.454/0

 Vistos...

Nomeado curador para a parte-executada, aquele não se manifestou.

Assim, REVOGA-SE a nomeação do advogado ALEXANDRE DA SILVA 

BOEIRA FONSECA (OAB/MT 25.454/O).

Assim, à SECRETARIA para:

1. PROCEDER á nomeação de curador Especial para os executados, a 

partir da lista constante da secretaria, obedecendo, como sempre, á 

alternância.

2. Após, INTIMAR pessoalmente o curador especial nomeado para os 

executados para no prazo de 10 (dez) dias, ciência quanto ao teor da 

nomeação. Aceitando-a, deverá se manifestar;

a. RECUSANDO a nomeação ou decorrendo o prazo sem resposta, 

nomear outro curador;

3. Após, á Exequente;

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 04 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67300 Nr: 608-14.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados 5 S LTDA, Marilaine de Campos 

Moura, Gustavo Rigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geisse Rodrigues de Souza 

- OAB:MT0026225O, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e Despacho de fl.31 

NOMEIO o (a) advogado(a) Geisse Rodrigues de Souza, OAB/MT n. 

26.225/O, como curadora especial dos executados Gustavo Rigo e 

Laminados 5 S Ltda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67300 Nr: 608-14.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados 5 S LTDA, Marilaine de Campos 

Moura, Gustavo Rigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geisse Rodrigues de Souza 

- OAB:MT0026225O, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimaçao do advogado da executada Marilaine 

de Campos Moura,Dr. Thiago Alves de Souza Melo, para querendo 

manifeste-se nos autos, haja a vista a citação por edital de fl. 32 e o 

decurso de fl. 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71302 Nr: 1400-31.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO DOUGLAS DE OLIVEIRA, com fulcro no 

art. 386, III, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIASem custas e despesas processuais.Havendo nomeação 

para defesa, fixam-se como honorários advocatícios a LUZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE (OAB 53.553/SP) o valor de 09 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB), o qual deve ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de 

honorários (devidamente selada).Oportunamente, após certificar o trânsito 

em julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.INTIMAR a 

Defesa (se nomeada, pessoalmente);2.Arquivar com as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar. Intimar.Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 2020.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71323 Nr: 1417-67.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Braatz, Iraci Braatz - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e do despacho de fl. 

26, NOMEIO o (a) advogado(a) Mateus Leite Cecconello - OAB n. 25.359-O 

como curador especial da executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73532 Nr: 954-91.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teodoro Candido, Daniel Teodoro 

Candido ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 791 de 948



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANEI JOAO DA SILVA - 

OAB:24620/O

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte exequente para 

comparecer na secretaria do juízo, no prazo de 15 dias, para retirar a 

carta de adjudicação, que lhe investirá de título e conservação dos direitos 

adjudicatários, bem como fornecer meios para remoção do bem 

penhorado, o que será acompanhado por Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1647-41.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMCdS, AGGdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de REINALDO MASTRANGELLI CIPRIANO 

DA SILVA e ADRESSA GESIELLE GRIGGIO DA SILVA CIPRIANO, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar 

a usar o nome de solteira, qual seja ADRESSA GESIELLE GRIGGIO DA 

SILVA.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.CONDENAM-SE as partes ao 

pagamento das custas remanescentes pro rata (art. 90, §2º, do 

CPC).DEIXA-SE de condenar as partes aos honorários advocatícios, 

considerando não ter havido angularização processual.IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, via 

advogado;2.CIENTIFICAR o Ministério Público;3.Transitada em julgado, se 

nada for requerido:a.EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo para que 

proceda à devida averbação na Certidão de Casamento, inclusive quanto 

à questão do sobrenome (encaminhar a referida certidão juntamente com 

o ofício, BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA);b.Após, 

ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Nova Monte Verde/MT, 04 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83363 Nr: 2052-43.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franque Bernerose 

Valentim - OAB:MT0025800O, Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da decisão de 

fl.106 , em que a parta requerida alega não possuir condições de constituir 

advogado, NOMEIO o (a) advogado(a Thiago Pereira dos Santos - OAB n. 

13.388/MT, para defender os interesses do réu na auudiência designada 

para o dia 10/03/2020, ás 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 508-54.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinilson Soares, Mercado Popular Eireli ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

 Trata-se de petição denominada “Execução de título extrajudicial” ajuizada 

por SE-Distribuidora de Alimentos LTDA. contra Mercado Popular Eirele ME 

e Marinilson Soares.

Com a Inicial, documentos.

 Durante o trâmite processual as partes transacionaram, juntando petição 

de acordo.

Posteriormente, tem-se petição da parte-exequente se manifestando pela 

concordância dos termos do acordo, requerendo a sua homologação.

É o relatório do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

 II.1 DO ACORDO REALIZADO

 Em relação ao que consta no acordo, não se verificam condições 

absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas especialmente 

não se observa desprezo ao direito das partes.

Por conta disso, a homologação é consequência natural e correta.

III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Consequentemente, SUSPENDE-SE o processo até o mês de março/2021, 

previsão de encerramento do pagamento do valor pactuado.

 Custas processuais e honorários nos termos do acordo (item 1).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes;

2. MANTER o processo suspenso até o mês de março/2021;

3. Findo o prazo da suspensão, INTIMAR a parte-exequente para 

manifestação;

4. Juntada manifestação ou decorrido o prazo sem ela, conclusos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77950 Nr: 1406-67.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdFBSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .III DISPOSITIVOAssim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem como dos 

honorários advocatícios, ora fixados de forma equitativa em R$2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC. Todavia, DEFERE-SE 

o pedido de “justiça gratuita”, ficando as obrigações decorrentes da 

sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 

98, §3º, do CPC. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em julgado, se nada for 

requerido:a.EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo para que proceda à 

devida averbação na Certidão de Casamento, inclusive quanto à questão 

do sobrenome (encaminhar a referida certidão juntamente com o ofício, 

BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA);b.Após, ARQUIVAR.Publicar. 

Intimar. Cumprir.Nova Monte Verde/MT, de 05 de março de 2020.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78188 Nr: 1501-97.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdFBSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Foi apresentada contestação pelo requerido.

Não obstante, determinou-se que a parte-autora comprovasse a 

hipossuficiência alegada na Inicial.

Por sua vez, a parte-autora juntou holerite, visando à comprovação de sua 

alegação.

Pois bem.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Certificada a tempestividade da contestação, deve o processo caminhar, 

com a apresentação de impugnação à contestação pela parte-autora (ou 

especificação de provas, conforme for).

 Ante o exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para ciência da decisão, bem como para, no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação ou, se for o caso, 

especificar as provas que pretende produzir;

2. Após, conclusos para decisão “saneadora”.

Nova Monte Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 280-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO PAULO SOARES DOS SANTOS, com 

fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas processuais.Havendo 

nomeação para defesa, fixam-se como honorários advocatícios a 

RODRIGO ALVES DE SOUZA o valor de 09 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado 

desta sentença, adotar as seguintes providências:1.INTIMAR a Defesa (se 

nomeada, pessoalmente);2.Arquivar com as baixas, anotações e 

comunicações necessárias. Ciência ao Ministério Público.Publicar. 

Intimar.Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 2020.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 1356-46.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida para apresentação 

de alegações finais no prazo e na forma do artigo 364, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 39392 Nr: 1123-25.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ferro, Supermercado Tio Valentin 

LTDA, Jeferson José Libard, Assumpta Dinalle Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por seu procurador legalmente 

constituído e habilitado, moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em 

desfavor da parte-executada, ambos devidamente qualificados na inicial, 

com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62391 Nr: 544-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souto Avelino da Costa, Raulhy Maycon 

Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62969 Nr: 1025-35.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pinheiro - OAB:OAB/MT 

2621

 Intimada a Defesa para se manifestar sobre o aditamento, nada falou.

 Considerando a natureza de um "aditamento", correspondendo à 

imputação nova, imprescindível a manifestação da Defesa.

 Assim, INTIMAR o acusado pessoalmente (desde que não decretada a 

revelia), isso para constituir novo Defensor (o qual deverá se manifestar 

sobre o aditamento) ou informar a impossibilidade para tanto.

 Caso nada seja falado ou o acusado não seja encontrado, NOMEAR 

Defensor para se manifestar acerca do aditamento.

Após, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 518-06.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biogénesis Bagó Saúde Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrozebu Comercio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE TOEDTER - OAB:42420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos...

Não obstante a decisão de fls. 65 a 67, considerando o atual cenário 

desta Precatória (especialmente a decisão de fl. 72, numerada com “04”), 

a expedição da Carta de Arrematação cabe ao Deprecante.

 Assim, DEVOLVER a CARTA, tendo em vista que o Auto já foi assinado 

(fls. 50/51).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65604 Nr: 1450-28.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/O

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO ESTEVÃO PASCOAL GHIZONI, com 

fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas processuais.Havendo 

nomeação para defesa, fixam-se como honorários advocatícios a THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO (OAB 13964/MT) o valor de 06 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB), o qual deve ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de 

honorários (devidamente selada).Oportunamente, após certificar o trânsito 

em julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.INTIMAR a 

Defesa (se nomeada, pessoalmente);2.Arquivar com as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar. Intimar.Nova Monte Verde/MT, 06 de março de 2020.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67019 Nr: 440-12.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petroleo S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Japuranã Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:197237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, com o 

decurso do prazo, requeira o que de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77027 Nr: 935-51.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Medrades de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:25396/B

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl.76 , em que a parta requerida alega não 

possuir condições de constituir advogado, NOMEIO o (a) advogado(a) 

Jonavan de Sousa Oliveira Silva, 25396/B MT, para defender os 

interesses do denunciado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-36.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. Impugnação tecendo comentário sobre a contestação. No 

tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, vê-se 

que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, pois a 

retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido administrativo, 

o qual foi feito há menos de cinco anos do ajuizamento. Assim, deve ser 

afastada a aludida preliminar. Portanto, a aludida preliminar não impede a 

continuidade do processo. Assim, superado o ponto, continua-se. Não é 

caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por 

haver necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: 

Ø Qualidade de segurado da pessoa falecida; Ø Condição da parte-autora 

de dependente da pessoa falecida. Mantém-se o ônus probatório tal 

previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Considerando ter havido a indicação das provas 

pretendidas, inclusive com prova testemunhal e depoimento pessoal, de 

rigor a designação de audiência. Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o 

dia 02/04/2020, às 17h00min, oportunidade em que deverá ocorrer o 

depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. 

Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC. Considerando a escassez de servidores, 

serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA SANTANA DELLA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão 

meritória, vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo 

indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar. Portanto, a aludida preliminar não impede 

a continuidade do processo. Assim, superado o ponto, continua-se. Não é 

caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por 

haver necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: 

Ø Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade). Mantém-se o ônus probatório tal 

previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Considerando ter havido a indicação das provas 

pretendidas, inclusive com prova testemunhal e depoimento pessoal, de 

rigor a designação de audiência. Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o 

dia 1º/04/2020, às 13h30min, oportunidade em que deverá ocorrer o 

depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. 

Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC, bem como deve ser considerada a intimação 

para fins de depoimento pessoal da parte-autora. Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-05.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DO AMARAL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Inicial ajuizada por MARIA DE FÁTIMA AMARAL 

SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos requerendo a concessão de benefício 

previdenciário (aposentadoria rural por idade). Afirma a parte-autora ter 

como data de nascimento 13/05/1961. Afirma que preenche os requisitos 

necessários para o recebimento do benefício, salientando que requereu o 

benefício, mas o INSS não deferiu. É, em suma, o que parece ser relevante 

neste momento. Instrui a inicial com documentos diversos, tais como: · 

Cópia de documentos indicando a idade; · Declaração de exercício de 

atividade rural emitida por Associação, Sindicato, etc. (1997 a 2016); · 

Documentos indicando vínculo com atividade agropecuária, como 

contratos, termos, arrendamentos em nome próprio, cônjuge, 

companheiro, filho, sogro, irmãogenro (2009, 2001, 2002, 2003, 2004); · 

Notas fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços rurais, em 

nome próprio/cônjuge/companheiro/filho/sogro/irmão/genro (1999, 2000, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016); · 

Documento de indeferimento do pedido administrativo (DER: 03/10/2016). 

É, em suma, o que parece ser relevante neste momento. Inicialmente, 

tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a assistência 

judiciária gratuita, o que, como se sabe, não significa salvaguarda de 

condenação, ao final, em custas e demais despesas, especialmente se 

houver indicativo e comprovação de má-fé, bem como não significa o 

estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui que, pelo 

argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade). Quanto à 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (concessão de tutela de urgência), algum 

comentário deve ser feito. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela 

provisória de urgência antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Do referido dispositivo, o que se extrai é que 

havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, há 

suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela urgência. O 

específico pedido atrela-se à aposentadoria rural por idade, benefício a 

ser concedido após a análise do preenchimento das condições exigidas 

pela Lei de regência, a 8.213/91. Neste ponto, fundamentais os arts. 39 e 

48, §1º, ambos da Lei 8.213/91: Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11. [...] Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a 

concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ou Sobre a carência mencionada, antecipa-se que, de 

acordo com o art. 142 da Lei 8.213/91, seria de 180 MESES. Conclui-se, 

portanto, pela necessidade de confirmação da atividade pelo tempo citado, 

mesmo que de forma descontínua. E é o que se aventou na Inicial. Assim, 

haveria a “probabilidade do direito”, desde que o trazido na Inicial 

descrevesse hipótese fática que se amoldasse ao mosaico jurídico acima 

delineado. Dos documentos juntados, verifica-se que não há indicação 

suficiente disso, pois: a. Não há documentos públicos ou particulares com 

as formalidades necessárias indicando de modo suficiente o período de 

carência; b. As notas fiscais indicam situações pontuais, insuficientes 

para a confirmação do lapso necessário. Isso tudo aponta, portanto, para 

a necessidade de atividade probatória (e contraditório), bem como a 

possibilidade de complementação (em audiência). Ante o exposto, 

INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Superado o ponto, de rigor a tramitação do processo. 

Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência de audiência 

de conciliação, isso por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria, 

como se depreende da praxe, não se faz presente. Não obstante, nada 

impede que audiência de conciliação seja marcada a pedido do requerente 

e/ou do requerido. Assim, à SECRETARIA para: 1. Citar o Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, isso para contestar o contido na Inicial, 

conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser 

observado o termo de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria 

Geral Federal; 2. Após, à parte-autora para impugnação (se houver 

resposta com contestação) ou para especificar provas (se ocorrer a 

revelia); 3. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000618-02.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CHICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a 

contestação. No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão 

meritória, vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo 

indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo apontado pelo INSS. Assim, 

deve ser afastada a aludida preliminar. Não é caso de julgamento 

antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de 

atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões 

fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de 

segurado da parte-requerente; Ø Cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais, se for o caso; Ø A superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a 

subsistência; Ø O caráter permanente da incapacidade (para o caso da 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do 

auxílio-doença), bem como se parcial/total; Mantém-se o ônus probatório 

tal previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Tendo em vista os requerimentos acerca da 

necessidade de perícia médica, bem como pelo assunto e especificidades 

deste processo, DEFERE-SE sua realização. Visando à celeridade 

processual, tendo em vista a dificuldade em se nomear peritos médicos na 

região, deve a SECRETARIA proceder à formalização da nomeação, a 

partir de lista lá constante, a qual deverá levar em conta o cadastro e 

aprovação dos nomes dos peritos no Cadastro da Justiça Federal. Por se 

tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 

1.060/50 – e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – 

CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 

541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo ou havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados (art. 29 

da aludida Resolução). Diante da necessidade de atender aos limites 

mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo 

possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o fixado na Tabela V 

(“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 28, parágrafo único, 

levando-se em conta a peculiaridade do exame e a circunstância do local, 

FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Quanto à eventual perícia socioeconômica pleiteada, indefere-se, pois 

desnecessária, ainda mais quando se pretende a produção de prova 

testemunhal (em sentido amplo, a englobar o depoimento pessoal). Ante o 

exposto, à SECRETARIA para: 1. Formalizar a nomeação, nos termos já 

explicados, INTIMANDO o perito visando à aceitação do encargo ou 

recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no 

art. 473, §3º, do CPC; 2. FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
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da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo 

justificado (art. 476 do CPC); 3. Após a nomeação (e passado o prazo 

para a recusa), INTIMAR as partes (por meio de seus 

advogados/representantes), isso para os fins e nos termos do art. 465, 

§1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE MOMENTO (sendo 

possível já constar lista de quesitos), deve ser dada ciência à parte 

contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC); 4. Após juntados os 

quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao perito cópia 

dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos autos; 5. 

Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a realização 

da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR o 

periciando para comparecimento; 6. Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução; 7. Após realização do Exame e juntada do Laudo, 

providenciar a inserção dos dados no Sistema da Justiça Federal para fins 

de pagamento pelo trabalho do perito; 8. Por fim, após o cumprimento do 

acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA. Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. 

Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000632-83.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PICON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO(A))

ERVI GARBIN OAB - MT0003523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão 

meritória, vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo 

indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar. Portanto, a aludida preliminar não impede 

a continuidade do processo. Assim, superado o ponto, continua-se. Não é 

caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por 

haver necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: 

Ø Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade). Mantém-se o ônus probatório tal 

previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Considerando ter havido a indicação das provas 

pretendidas, inclusive com prova testemunhal e depoimento pessoal, de 

rigor a designação de audiência. Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o 

dia 1º/04/2020, às 14h30min, oportunidade em que deverá ocorrer o 

depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. 

Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC, bem como deve ser considerada a intimação 

para fins de depoimento pessoal da parte-autora. Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-39.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SOARES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão 

meritória, vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo 

indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar. Portanto, a aludida preliminar não impede 

a continuidade do processo. Assim, superado o ponto, continua-se. Não é 

caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por 

haver necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: 

Ø Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade). Mantém-se o ônus probatório tal 

previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Considerando ter havido a indicação das provas 

pretendidas, inclusive com prova testemunhal e depoimento pessoal, de 

rigor a designação de audiência. Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o 

dia 1º/04/2020, às 15h00min, oportunidade em que deverá ocorrer o 

depoimento pessoal da parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. 

Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC, bem como deve ser considerada a intimação 

para fins de depoimento pessoal da parte-autora. Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000870-05.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AGOSTINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA MELO OAB - MT27097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação de indenização de danos 

morais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por Jorge Agostinho 

Silva contra Carlos Alberto Cordeiro. Com a Inicial, documentos. Pois bem. 

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos artigoos 319 e 

320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 

98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, 

bem com não é imune a discussões no bojo do processo. No mais, 

observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 24.04.2020, às 10h40min, na sala de audiência desta comarca. 

Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente 

decisão, bem como para comparecer à audiência; 2. CITAR a 

parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, além de 

INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor; 3. FICA 

ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve 

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da 

audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC; 4. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, VISTAS à parte-autora para 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito; 5. Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-50.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ANTONIO DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA SALETE PERONDI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, compareceu espontaneamente em Juízo a 

Reclamada Neusa Salete Perondi. Na oportunidade, a parte informou que 

foi intimada da sentença e que pretende cumprir a obrigação 

espontaneamente, razão pela qual requer que a parte Reclamante 
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apresente o valor atualizado da dívida para pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34884 Nr: 934-52.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivian Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A resposta do BACENJUD quanto à penhora de bens da PJ apontou para a 

inexistência de valores.

 Remetendo-se à decisão anterior, que considerou a unicidade de 

patrimônio, concorda-se com a possibilidade de penhora de produtos 

expostos à venda no estabelecimento empresarial, como, aliás, já fora 

deferido anteriormente.

 Apenas para acrescentar, importante sublinhar que a penhora não pode 

se dar sobre a totalidade dos bens, pois isso colocaria em xeque a 

atividade empresarial da executada (atingindo a vedação doart. 833, V, do 

CPC).

 Por isso, DEFERE-SE a penhora de produtos destinados à venda no 

estabelecimento empresarial indicado, devendo o Oficial de Justiça se 

atentar ao seguinte:

1. VERIFICAR o valor do débito por último indicado neste processo;

2. AVALIAR e PENHORAR objetos e produtos destinados à venda no 

estabelecimento empresarial mencionado na fl. 44:

a. Deve iniciar com os produtos em estoque (ou seja, “fora” da vitrine);

b. Não suficientes para a satisfação total do débito, penhorar itens que 

estejam expostos à venda que tenham outro idêntico (tamanho, modelo e 

cor) item também exposto;

c. Não suficientes, penhorar item que tenha similar também exposto (por 

exemplo, havendo 100 camisetas expostas à venda, penhorar 50, ou seja, 

metade);

d. Mesmo que insuficientes, não penhorar outros bens;

e. Ao final, elaborar Relatório sintético dos bens não penhorados.

 Penhorados bens, INTIMAR a requerida da penhora.

 Após, à parte-exequente para manifestação.

 Nova Monte Verde/MT, 09/03/2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000656-63.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA VICENTE (REQUERENTE)

DAMIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES MACHADO RASCH (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000656-63.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA VICENTE (REQUERENTE)

DAMIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES MACHADO RASCH (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS PROCEDA O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000070-89.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOCI PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000070-89.2020.8.11.0107. 

REQUERENTE: JOCI PICCINI REQUERIDO: EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN 

VISTOS. 1.) Se preenchidos os requisitos legais, CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado para todos os efeitos. 2.) Para 

tanto, designo o DIA 25 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14H30MIN, visando a(s) 

oitiva(s) deprecada(s). 3.) Intimem-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. 

4.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio junto ao juízo de 

origem, sob pena de devolução da missiva independentemente de 

cumprimento. 5.) Não sendo hipótese de gratuidade judiciária/AJG, 

proceda a intimação da parte interessada para recolhimento das custas 

judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 6.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 525-47.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dickmann
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 (...) Em prosseguimento ao feito, denoto que os autos tramitaram 

regularmente até o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO 

FEITO, na forma do art. 357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou 

nulidades procedimentais a serem corrigidas.- Da preliminar de 

ilegitimidade passiva. Até o momento, não há elementos de prova que 

permitam averiguar com clareza a ilegitimidade passiva da parte requerida, 

posto que imprescindível a produção de provas, sejam elas: documentais, 

testemunhais e/ou periciais, razão pela qual postergo a análise para o 

momento da sentença.Deste modo, superada a preliminar, fixo como 

PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias já elencadas na inicial e na 

contestação.Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, 

exercer seu direito nos termos do artigo 357, §§ 1º e 2º, do NCPC, 

inclusive, podendo complementar os pontos controvertidos.Defiro a 

juntada de novos documentos, que deverão ser acostados aos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunizando a parte adversa, manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias. Levando-se em conta o interesse na produção de 

prova oral, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o DIA 15 DE JUNHO 

DE 2020, ÀS 15H30MIN, fixando o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

que as partes apresentem rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 

4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes 

intimar as respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal.Consigno que as partes deverão comparecer para 

prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 

385, § 1º, do NCPC. Para tanto, determino suas intimações pessoais, 

consignando-se no mandado expressamente a advertência contida no 

citado artigo.Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29597 Nr: 518-07.2005.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Cazali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Martins Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Augusto Sandri - 

OAB:6936-A/MT, Marcelo Keute Matsuguma - OAB:23167/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, 

Zilton Mariano de Almeida - OAB:6934-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERENTE MILTON CAZALI, na pessoa de 

seu advogado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 644,79 (seiscentos e quarente e 

quatro reais e setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de fls. 525-528. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 231,39 (duzentos e trinta e um reais e 

trinta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo de encaminhamento ao protesto e das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69450 Nr: 1460-82.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOSETTO 

LTDA, JORGE ESTEVAM TOSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIILSON BASILIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Feltrim Souza - 

OAB:9810-B, RODRIGO FERNANDES TURATTI - OAB:13755/O

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50252 Nr: 491-77.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA XAVIER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ANTE O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 3-83.2016.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”, CLEITON LUIZ CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, Lucas Dieterich Espindola Brenner - OAB:62993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Ante o exposto, confirmo a medida liminar e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos possessórios deduzidos por PRODUZIR FAZENDAS LTDA, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, determinando a manutenção da parte 

autora na posse do imóvel descrito na inicial e determinando que a parte 

requerida se abstenha de praticar qualquer ameaça de turbação ou 

esbulho na área indicada.Condeno a parte requerida em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85. § 

2º e incisos do CPC.Havendo recurso de apelação, certifique, intime a 

parte adversa para contrarrazões e, após, remeta os autos ao E. Tribunal 

para recebimento e processamento.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 285-34.2010.811.0107

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O IMPUGNANTE, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 35-36. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove 

reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo de encaminhamento ao protesto e das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31896 Nr: 529-31.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUDOVICO DANELLI, NELIOMAR ANTONIO 

AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, SOB PENA DA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50588 Nr: 859-86.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BIANCHINI - OAB:24656/O, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE, PROCEDA 

IMEDIATAMENTE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CARGA SOB PENA DA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62328 Nr: 559-51.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LISBOA PACHECO, DÉBORA PACHECO 

DUARTE, ELIZEU LISBOA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAURÍCIO LTDA, Mapfre 

Seguros Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, DIEGO LUIZ PASQUALLI - OAB:41932, Egberto 

Fantin - OAB:35.225/PR, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62721 Nr: 751-81.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEYGLA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, NÁDIMA THAYS 

DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:14334/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim o faço para CONDENAR 

a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) à parte requerente, referente à indenização do seguro 

obrigatório DPVAT, acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação 

(Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento 

danoso (Súmula 580, STJ), descontando-se os valores recebidos 

administrativamente.Considerando que o beneficiário é menor impúbere 

sujeita-se ao disposto no parágrafo 1° do artifo 1° da Lei 6.858/1980, 

segundo o qual “As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em 

caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão 

disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização 

do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua 

família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do 

menor”.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

judiciais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do diploma 

processual.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 1174-41.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tamires Paola Danelli 02931848107

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA, VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 Vistos.

1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do art. 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

2.) Considerando-se que a preliminar alegada se confunde com o próprio 

mérito, com ele será analisado no momento da sentença.

3.) Assim, superadas as preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e contestação.

 4.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 13 DE MAIO DE 2020, ÀS 

14:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.
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 5.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64252 Nr: 1380-55.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROMAN ROSS, NELSON ROMAN 

ROSS, WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:OAB/MT 5398-A, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65579 Nr: 1993-75.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROMAN ROSS, NELSON ROMAN ROSS, 

WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO LUIZ BERTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:OAB/MT 5398-A, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 Vistos.

Ante a concordância da parte embargada, APENSE ao feito conexo (cód. 

63671), nos termos do artigo 55, §2º, II, do CPC.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67842 Nr: 735-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:26059/A, SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de ref. 82 (“a”, “b” e “c”), uma 

vez que não veio anuência expressa dos demais herdeiros e pelo fato da 

inventariante não demonstrar a necessidade da emissão do alvará para 

contratação de CPR, em nome do de cujus. Outrossim, o que se pretende 

é a contratação de CPR em nome do falecido, ou seja, contrair obrigações 

em nome deste, fato não previsto no artigo 619 do CPC.

 No mais, renove-se a intimação da Fazenda Estadual. Após, intime-se a 

inventariante para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto à 

possibilidade de conversão do inventário em arrolamento sumário ou 

apresentar as últimas declarações, retificando se for o caso, as primeiras 

declarações, acompanhada da respectiva GIA de ITCMD e comprovante 

de recolhimento da guia, bem como apresentar as certidões negativas em 

nome do de cujus, conforme já determinado.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69377 Nr: 1431-32.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS BERNARDINO, LENILSON DOS SANTOS 

BERNARDINO, VANIZ BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O

 VISTOS.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto. Pois bem. Constata-se que o acordo 

em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes 

demandantes. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, nos moldes das 

cláusulas estipuladas livremente entre estas, e determino a SUSPENSÃO 

do feito executivo nos termos do art. 922 do NCPC.

 Aguarde-se em arquivo provisório até o cumprimento integral do acordo, 

após, intime-se a parte exequente para manifestação do feito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 74748 Nr: 1054-27.2019.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 456, § 1° da CNGC/MT e 

nos artigos 290 e 485, I e X, ambos do Novo Código de Processo Civil.Sem 

anotação na Central de Distribuição, nos termos do art. 456, § 1° da 

CNGC/MT. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos 

com a devida baixa.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32307 Nr: 302-07.2009.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:OAB/MT 6.176, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921, DANIEL 

MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 6.177, SERGIO HENRIQUE DE 
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BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:OAB/MT 5.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT, RODRIGO DA MOTA 

JARDIM - OAB:, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 Vistos.

1 - PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a alteração da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante as normas elencadas na 

CNGC-TJMT.

2 - Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC, INTIME-SE a 

parte executada, para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, certifique-se e venham 

os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos.

5 - Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 537-37.2010.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO, LUIZ 

DOMINGOS DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Hartmann, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284 - A

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 1° DE JULHO DE 2020, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33794 Nr: 344-85.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SCHENKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4112-2

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nélson Terra dos Santos - 

OAB:235329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Auguuto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/OABMT, MARILSON MENDES Ribeiro - OAB:16108, 

Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A MT, Rafaella Alt de Oliveira 

- OAB:15973 MT, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371 MT

 VISTOS.

Considerando a satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Arquive-se com as anotações de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000495-56.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT14142-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o recolhimento das custas processuais de distribuição da presente 

deprecata. Novo São Joaquim, 11 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE 

DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000436-68.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE EMIKO TAGO (REQUERIDO)

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São Joaquim, 11 

de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74475 Nr: 616-43.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Ante o exposto, determino a suspensão da expedição de certidão dos 

honorários já arbitrados.Cumpre-se as determinações de fl. 108-v, e, 

após, não havendo outra providência a ser tomada no feito, aguardem os 

autos em arquivo provisório até o deslinde do procedimento instaurado na 

Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000044-94.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000044-94.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: LUCINEIDE PEREIRA REQUERIDO: CRISTIANO FERREIRA DA 

SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber 

a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Cite-se a interditanda para 

comparecer à audiência designada para o dia 14 de maio de 2020, às 

14hrs30min no horário oficial do Estado de Mato Grosso, ocasião em que 

será examinada e interrogada acerca de sua vida, negócios e bens, nos 

termos do art. 751, do CPC. Conste do mandado que a interditanda poderá 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

audiência (art. 752, CPC). Na audiência será deliberado quanto à perícia 

médica, nomeando-se perito e fixando-se prazo para apresentação do 

laudo, bem como será analisado o pedido de antecipação da tutela 

requisitada na inicial. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 11 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000411-55.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILA KELLE NUNES DA SILVA DAVID (REQUERENTE)

JULIO RIBEIRO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

30/04/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 11 de março de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-14.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 802 de 948



BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIX DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT216300-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010078-14.2017.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: WAGNER FELIX DIAS DA SILVA Pretende a parte exequente 

a prática de atos pelo juízo, nos termos do Princípio da Cooperação 

previsto no novo CPC/2015, a fim de garantir seu direito ao recebimento de 

crédito. Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, 

representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 

13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou 

a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído .” 

Dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no 

artigo 36: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - 

detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Inicialmente, ressalte-se 

que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece que, além do dolo de agir, 

poderá também haver a prática do delito se ocorrer “mero capricho”, o que 

é demasiadamente subjetivo a ensejar diversos tipos de interpretações. 

No ponto, destaco que em todo o texto da Lei 13.869/2019 há conceitos 

abertos, que demandam interpretações distintas, o que prescinde de 

prévia definição, para fins de que todos os seus aplicadores permaneçam 

seguros em sua atuação frente à incidência da lei penal. Nesse contexto, 

tem-se que, por ativos financeiros, a depender da interpretação conferida, 

poderá ser compreendido como o dinheiro em espécie ou todo tipo de 

bens móveis ou imóveis que possuam valoração no mercado, razão pela 

qual não poderá haver a indisponibilidade em quantia que extrapole o valor 

estimado para a satisfação da dívida, sob pena de ser considerado fato 

rechaçado pelo ordenamento jurídico e tipificado como crime. Por certo 

que a lei estabelece, como elementares do tipo, a necessidade de 

demonstração pela parte e de ausência de correção pelo juízo, contudo, 

eventual tentativa de ajuste poderá, a depender do caso concreto, não 

produzir o efeito de correção esperado, o que levará à prática do delito 

pelo magistrado e servidores que atuaram no sentido da constrição dos 

ativos, mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, frise-se, como será 

utilizado o termo “mero capricho”. Ademais, não se pode ignorar que 

perante esta Vara tramitam milhares de processos, com servidores e 

magistrados atuando por quantidade muito superior à indicada, os quais 

são, portanto, pessoas passíveis de equívocos, não sendo possível 

adotar atitudes a colocar em risco aqueles que laboram no Poder Judiciário 

em razão de processo de outrem, em condições já exaustivas e 

inadequadas. Portanto, se realizar indisponibilidade de bens de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado é 

considerado crime por uma lei nova, forçoso concluir que todo o 

ordenamento jurídico discorda de tal postura desde a aprovação da lei, 

incluindo as esferas cível e administrativa, sob pena de possíveis 

responsabilidades nestas áreas, caso a parte ex adversa, que teve seus 

ativos bloqueados em excesso assim sustente, mesmo a par das leis e 

códigos já existentes em sentido contrário, que não prevalecem na 

hipótese (Código Civil de 2002 e Código de Processo Civil de 2015 e Lei 

9.099/95), absorvidas pelo Direito Penal, conforme princípios acima 

amplamente comentados. Ora, se é crime realizar indisponibilidade de bens 

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado e; se “mero capricho” (§ 1º do art. 1º), “ativos financeiros”, 

“exacerbadamente” e “valor estimado” (art. 34) comportam interpretações 

diferenciadas e; ainda, se a lei traz situação de risco aos magistrados e 

servidores do Poder Judiciário que atuem no ato de constrição dos ativos, 

seja considerando o homem médio falível ou mesmo a tentativa frustrada 

de se corrigir o ato conforme o esperado, não há como promover qualquer 

constrição de bens sem gerar riscos de toda sorte aos magistrados e 

servidores, o que afasta a possibilidade de arrestos e penhoras de bens 

em valores acima do saldo devedor ou em duplicidade ou de bens cuja 

procedência sejam desconhecidos. Restam prejudicadas, neste mesmo 

contexto e em qualquer hipótese, as realizações de BACENJUDs, uma vez 

que, por sua própria natureza, o Sistema eletrônico, ao ser acionado, de 

imediato bloqueia valores em todas as contas bancárias, sendo certo que, 

mesmo havendo posteriormente a liberação de eventuais contas, poderá à 

frente se constituir em evidente excesso, seja em razão de tais 

quantidades bloqueios iniciais, seja se houver demonstração em embargos 

do devedor de que se trata de conta-salário ou outra conta que contenha 

valores que não possam ser alvo de bloqueios, dados estes que o 

Sistema Bacenjud não apresenta ao magistrado ou aos seus servidores 

autorizados. Por todas as considerações aqui expostas, em que pese 

entenda ter havido um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso 

acolher a vontade do povo que aprovou a nova Lei de Abuso de 

Autoridade (Lei n. 13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos 

conceitos jurídicos indeterminados contidos na dita lei, eis que não é 

possível, nas condições atuais, realizar a contrição tal como pretendida 

pela parte credora, sob pena de responsabilidades. Ante o exposto, 

indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos em que foi 

formulado. No que diz respeito a expedição de mandado de penhora e 

avaliação, vislumbro que pelo exequente sequer fora arrolado eventuais 

bens passíveis de penhora, de modo que torna-se a medida requestada 

supérflua para a solução da lide, pelo que indefiro-a. Ainda, considerando 

o decurso do prazo sem que o executado tenha efetuado o pagamento 

determinado em r. sentença, aplico a multa constante do art. 523, §1° do 

CPC ao débito pendente. Intime-se o exequente para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se. NOVO SÃO 

JOAQUIM, 11 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010138-21.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SELMA MADALENA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Cuidam-se os autos de 

cumprimento de sentença que Selma Madalena de Oliveira move em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. Na ulterior petição colacionada ao feito (id. 

18357913, o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores 

vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa 

do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 
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2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 11 de 

março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-69.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALEXANDRE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010150-69.2015.8.11.0106. REQUERENTE: SONIA ALEXANDRE GOMES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Cuidam-se os autos de cumprimento de 

sentença que Sonia Alexandre Gomes move em desfavor de TIM 

CELULAR S.A. Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte 

autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 11 de 

março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINHEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE PARANAÍTA JUIZADOS Processo n. 

1000155-19.2017.8.11.0095 Certifico que decorreu o prazo para 

recolhimento do valor devido, do qual a parte fora intimada por meio de 

advogado via DJE n. 10.616 disponibilizado em 08/11/2020 e publicado no 

dia 11/11/2020, sem qualquer manifestação nos autos. Paranaíta - MT, 11 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Darileia da Silva de Melo 

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 20/2019-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-98.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VALLINI CASTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, redesignada para o dia 29/01/2018, às 08h. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000152-64.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: VIVIANE 

BORGES PEREIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo a 

inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 

14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da 

parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma 

do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da 

respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no 

caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

liminar, para determinar que a parte ré elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000152-64.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: VIVIANE 

BORGES PEREIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo a 

inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 

14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Quanto ao pedido liminar, a plausibilidade jurídica do pedido reside nas 

alegações da parte autora de que desconhece o débito que originou a 

negativação. Com efeito, não é plausível compelir a parte autora a produzir 

prova negativa, principalmente porque, na condição de consumidor, tem a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, o periculum in mora 

revela-se pelos efeitos danosos decorrentes da restrição de crédito, 

tendo em vista que a inscrição em rol de devedores impede ou dificulta a 

concessão de crédito. Nesse contexto, mostra-se adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não do débito, que seja eliminada a 

negativação, haja vista os graves prejuízos que a medida pode ensejar. 

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da 

parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma 

do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da 

respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no 

caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

liminar, para determinar que a parte ré elimine a negativação, em 48 horas, 

sob pena de multa no importe de R$ 500,00 diários, até o limite 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Sessão de 

conciliação já designada automaticamente; Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT - 06 de outubro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-87.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DESPACHO Processo: 1000230-87.2019.8.11.0095. 

AUTOR(A): MANOEL JOSUE DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos. 

1) Recebo a inicial e DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação do requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 2) DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 02 de julho de 2019, às 13h40min, a 

ser realizada pela Conciliadora credenciada neste Juízo, nos termos do 

art. 334, do Código de Processo Civil. 3) CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à referida solenidade, consignando que o prazo de quinze (15) 

dias para oferecer resposta, começará a fluir a partir da realização da 

audiência, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC. 4) Após, caso exitosa a 

conciliação, RETORNEM os autos a este Juízo e façam CONCLUSOS para 

homologação do acordo, ou, caso inexitosa, façam CONCLUSOS para 

ulterior deliberação. INTIMEM-SE. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. PARANAITÁ, 8 de maio de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-87.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar as partes, por meio de seus patronos, 

para querendo, impugnar a nomeação da médica perita, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-05.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMALHO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DESPACHO Processo: 1000229-05.2019.8.11.0095. 

AUTOR(A): JOSE RAMALHO GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos. 

1) Recebo a inicial e DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação do requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 2) DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 02 de julho de 2019, às 13h20min, a 

ser realizada pela Conciliadora credenciada neste Juízo, nos termos do 

art. 334, do Código de Processo Civil. 3) CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à referida solenidade, consignando que o prazo de quinze (15) 

dias para oferecer resposta, começará a fluir a partir da realização da 

audiência, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC. 4) Após, caso exitosa a 

conciliação, RETORNEM os autos a este Juízo e façam CONCLUSOS para 

homologação do acordo, ou, caso inexitosa, façam CONCLUSOS para 

ulterior deliberação. INTIMEM-SE. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. PARANAITÁ, 7 de maio de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-05.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMALHO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para manifestação das partes acerca da nomeação 

de perita, cujo aceite da nomeação já se encontra juntado aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-70.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NERI RODRIGUES VENANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para manifestação das partes acerca da nomeação 

de perita, cujo aceite da nomeação já se encontra juntado aos autos, 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1042-59.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pousada Portal da Amazonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermival Franceschi Neto - 

OAB:283506, Fabio de Oliveira Luchesi Filho - OAB:129.281/SP, 

Felipe D'amore Santoro - OAB:SP/160.879, José Eduardo Giaretta 

Eulálio - OAB:15.075A/MT, José Henrique Turner Marquez - OAB:SP 

nº 156.400, Libero Luchesi Neto - OAB:SP nº 174.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Nos termos do art. 1.023, §2º, NCPC, impulsiono os autos para 

manifestação das partes acerca dos embargos de declaração opostos às 

folhas 1387/1388v, e 1389/1394v, pelo requerido e pelo requerente, 

repsectivamente, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80665 Nr: 1508-77.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA BORGES 

SANTOS - OAB:23940/O

 Processo nº: 1508-77.2018.811.0095.

Código: 80665

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E VISITAS CUMULADA COM ALIMENTOS 

proposto por JOSÉ EDERSON PORPERIO DOS SANTOS em desfavor de 

DEBORA DIAS DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o Ministério Público pugnou pela continuidade do 

acompanhamento familiar pela equipe do juízo, e ainda, deverá esclarecer 

melhor os fatos com relação ao exercício das obrigações dos genitores 

atinentes ás despesas dos filhos á Ref: 64.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que a Equipe do Juízo não emitiu um 

parecer conclusivo para subsidiar o feito em relação à guarda da menor 

Lídia Raquel Porperio dos Santos.

Assim, DEFIRO o pedido do Ministério Público (Ref: 64). INTIME-SE a equipe 

Multidisciplinar do Juízo para relatório conclusivo entre as partes no prazo 

de 15 (quinze) dias. Consigne-se que a equipe deverá esclarecer em 

relação ao exercício das obrigações dos genitores atinentes as despesas 

com a prole.

Com o aporte do estudo psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 75215 Nr: 1661-47.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IVO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN MARINILDES DE ASSIS 

NAZARIO - OAB:13399/O

 Vistos.

Considerando a designação deste Magistrado para jurisdicionar nesta 

Comarca de Paranaíta/MT, conforme determinação do Egrégio Tribunal de 

Justiça. (PORTARIA Nº 195/2020 - CIA: 0708536-20.2020.811.0000 – 

proferido em 02/03/2020).

 Considerando ainda que, audiência outrora designada será realizada por 

este Magistrado, ante a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO para o dia 13 de maio de 2020, às 13h00min a audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo, que será convertida em 

interrogatório, em caso de recusa ou não preenchimento dos requisitos 

legais, no mais, mantendo inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62530 Nr: 1126-60.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 
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nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ordem de serviço 001/2020, art. 14, impulsiono os autos 

para manifestação do exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos 

documentos juntados às fls. 125/134.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000054-74.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TRAVASSOS LEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR TRAVASSOS LEDO OAB - PR81819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000054-74.2020.8.11.0095. 

EXEQUENTE: VALMIR TRAVASSOS LEDO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. A parte requerente pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custa e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-43.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI NUNES CARVALHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/06/2019, às 13h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 24 de abril de 2019. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-43.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI NUNES CARVALHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, para no prazo de 10 (dez) diz 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto nos autos. Paranaíta/MT, 

10 de março de 2020 Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-35.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO SEVERINO & RIBEIRO SEVERINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

8010094-35.2016.8.11.0095. REQUERENTE: LEONARDO SOARES 

FERNANDES REQUERIDO: RIBEIRO SEVERINO & RIBEIRO SEVERINO LTDA 

- ME Vistos. Inicialmente, consigno que a não impugnação, pela parte 

autora, da contestação não acarreta a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo réu. Designo audiência de conciliação e instrução 

para o dia 00 de ----------- de 2000 às 00h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Paranaíta/MT, 10 de março de 2020. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-97.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

8010010-97.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ANTONIO MARTINS DE 

ABREU REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. Designo audiência de conciliação e instrução para o dia 00 de 

--------- de 2000 às 00h00min. As testemunhas, até o máximo de três para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Paranaíta/MT, 19 de julho de 2019. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-24.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-24.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:SILVANA SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 11/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-90.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANIRA MARIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000202-90.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ANIRA MARIA MOTA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte recorrida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 

42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 14 de novembro de 2019. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-96.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000070-96.2018.8.11.0095. REQUERENTE: JOVENTINO PEREIRA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no seu efeito devolutivo. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de 

possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 

9.099/95. Considerando que, apesar de devidamente intimada, a parte 

recorrida não apresentou contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a 

Turma Recursal. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 18 de novembro de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-54.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FIORAVANTE GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000228-54.2018.8.11.0095. REQUERENTE: PEDRO FIORAVANTE GALLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no seu efeito devolutivo. Considerando que, apesar de 

devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 

18 de novembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-89.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000215-89.2017.8.11.0095. REQUERENTE: LUCIANA FERNANDA 

GRANDER WEBERICH REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, CPC. I – 

Mérito No mérito a parte autora afirma que em 09 de dezembro de 2015 

viajou para a Bolívia para fazer uma cirurgia plástica, rinoplastia e que 

ficou por alguns dias em observação, e no dia 15 teve alta, conforme 

declaração médica anexa. Que como estava tudo certo, e tinha comprado 

passagem pré-marcada, viajou da Bolívia de ônibus até Campo Grande, 

sendo que, de lá iria embarcar até Cuiabá pela Requerida. Aduz que se viu 

em situação completamente constrangedora, ao fazer check in pela 

Requerida, eis que foi informada pela atendente que não poderia 

embarcar, e mesmo mostrando a autorização médica, foi lhe negado o 

Embarque. Assim, requer indenização por danos morais, além da 

devolução do valor gasto a título de passagem aérea. Por outro lado, a 

requerida afirmou que a passageira não forneceu MEDIF, tampouco 

atestado médico que, de fato, atestasse que a mesma encontrava-se apta 

a viajar de avião. Pois bem. Analisando os autos, verifico que assiste 

razão a parte ré. Isso porque, na forma do art. 739 do CC, o transportador 

pode recusar passageiros, nos casos previstos nos regulamentos ou se 

as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Assim, 

a empresa aérea age no exercício regular do direito, quando impede o 

embarque de passageiro com problemas de saúde e sem apresentar 

atestado médico que informe sua regular aptidão para viajar. De mais a 

mais, o atestado médico juntado ao ID. 10477278 NÃO faz qualquer 

menção acerca da aptidão da parte autora para viajar. Assim, consigno 
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que a parte autora não faz jus a qualquer indenização a título de dano 

moral. O comprovante de compra de passagem aérea junto a Ré 

demonstra que a autora desembolsou o valor de R$ 264,35 para o 

mencionado trecho. Nestes termos, por não ter a parte autora desfrutado 

nos serviços, é cabível o reembolso integral do valor pago pela passagem. 

Todavia, ante a ausência de falha na prestação do serviço, com relação 

às passagens adquiridas posteriormente, não há que se falar em 

responsabilidade civil da empresa aérea, de modo que é improcedente o 

pedido de indenização por dano material em relação às passagens 

adquiridas posteriormente. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos do 

art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil: a) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 264,35 (duzentos 

e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de danos 

materiais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

da citação; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais e de restituição em relação às passagens adquiridas 

posteriormente. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Paranaíta/MT, 30 de maio de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000091-09.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEUSA MODESTO DOS SANTOS HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, para no prazo de 10 (dez) diz 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto nos autos. Paranaíta/MT, 

10 de março de 2020 Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-44.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, para no prazo de 10 (dez) diz 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto nos autos. Paranaíta/MT, 

11 de março de 2020 Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000211-18.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSIO DUARTE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, para no prazo de 10 (dez) diz 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto nos autos. Paranaíta/MT, 

11 de março de 2020 Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63489 Nr: 510-51.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX SILVA, Cpf: 02220472167, Rg: 

18013660, Filiação: Ester Francisca da Silva, data de nascimento: 

11/01/1987, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, lanterneiro 

de automóveis, Telefone 66 8415-9546. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Vistos.Trata-se de termo circunstanciado para apuração do 

delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 311 do 

Código Penal, supostamente praticado por Alex da Silva no dia 

03/04/2014.Em decisão proferida no dia 02/03/2018 (fl. 95), foi designada 

audiência, constando expressamente que a denúncia ou não seria 

recebida em audiência.À fl. 134 foi certificado que não consta juntado aos 

autos o Termo de Audiência do dia 11/07/2018.É o 

relatório.DECIDO.Compulsando os autos, denota-se que não foi 

encontrado no gabinete deste juízo o Termo de Audiência que se realizaria 

no dia 11/07/2018, não havendo informação nos autos de que a 

solenidade tenha ocorrido ou ainda, que foi recebida a denúncia. Neste 

caso, de rigor nova designação de audiência de instrução.Todavia, 

considerando que não há informação nos autos de que a denúncia foi 

recebida, não há que se falar em interrupção da prescrição, nos moldes 

do artigo 117, do CP.O crime de maior pena, qual seja, o desacato (art. 331 

do CP) tem como pena máxima 02 anos de detenção, cuja pretensão 

punitiva prescreve em 04 anos nos termos do artigo 109 do Código 

Penal.Observando-se que o crime supostamente praticado por Alex da 

Silva ocorreu no dia 03/04/2014, e por ter transcorrido mais de 04 (quatro) 

anos entre a data do fato e a data hodierna, operou-se a prescrição, 

causa extintiva da punibilidade.Nos termos do artigo 114, inciso II do 

Código Penal, a pena de multa cominada alternativa ou cumulativamente 

prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena 

privativa de liberdade. Assim, no que tange a pena de multa, da mesma 

forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 107, inciso IV combinado com o artigo 109, inciso V e 

combinados com o artigo 114, inciso II, todos do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao acusado, no que tange ao delito 

constante nesses autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO.Sem 

custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por edital, bem como seu 

patrono constituído.Ciência ao MP.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 06 de março de 2020

Marcos Rodrigo Simon Escrevente Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68359 Nr: 165-17.2016.811.0095

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDINEI CARDOSO DA COSTA, Cpf: 

70592946193, Rg: 2.808.699-6, Filiação: Ollnda de Oliveira e Sebastião 

Cardoso da Costa, data de nascimento: 01/04/1994, brasileiro(a), natural 

de Paraniata-MT, convivente, auxiliar de pintor, Telefone 66 9668 0989. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Vistos.Tratam-se os autos de procedimento criminal visando 

apurar o suposto delito praticado por Sidnei Cardoso da Costa.Os delitos 

imputados ao autor do fatos são os do artigo 309 e 310 da Lei 9.503/1997, 

cuja pena varia de 06 (seis) meses a 1 (um)ano de detenção, ou multa.Os 

fatos ocorreram em 10/11/2015 e 08/12/2015.É o breve relatório. 

Decido.Os crimes pelo qual o autor do fato está sendo processado tem 

como dosimetria máxima, in abstracto, a pena de 1 (um) ano.Analisando o 

caso sob a égide do artigo 109, inciso V, do Código Penal, claramente se 

observa que está prescrito o direito estatal de punir o acusado pelos 

supostos crimes capitulados nestes autos.De ressaltar-se que, no caso 

dos crimes supostamente praticados, a prescrição da pretensão punitiva 

estatal ocorre em 4 (quatro) anos.Verifica-se dos autos que até a 

presente data não foi recebida denúncia, o que impõe o reconhecimento 

da prescrição. A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como 

tal deve ser declarada de ofício pelo magistrado, independentemente, do 

juízo ou grau de jurisdição, consoante firme entendimento doutrinário e 

jurisprudencial.Sobre a matéria Cezar Roberto Bitencourt, em seu Tratado 

de Direito Penal, parte geral, Editora Saraiva, 8º Edição, pág. 714, assim 

leciona:“Denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena 

concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do 

lapso prescricional.O prazo da prescrição abstrata regula-se pela pena 

cominada ao delito, isto é, pelo máximo da pena privativa de liberdade 

abstratamente prevista para o crime, segundo a tabela do art. 109 do CP”. 

Damásio E. de Jesus, Prescrição Penal, Editora Saraiva, 15º Edição, pág. 

27, assim coloca a questão:“A prescrição da pretensão punitiva, matéria 

de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do inquérito 

policial ou da ação penal, de ofício, nos termos do art. 61, caput, do CPP, 

pelo Juiz ou pelo Tribunal”.Os Tribunais também manifestam no mesmo 

sentido:“Defere-se, de ofício, quando os elementos do processo permitem 

afirmar, sem sombra de dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição” 

(STF - HC - Rel. Cordeiro Guerra - DJU 29.5.78, p. 3.728).“A prescrição é 

matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da 

vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe 

fim à demanda, apagando todo o acontecimento, como se jamais tivesse 

existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e 

obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” (TACrim-SP - AC - 

Rel. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).Diante do exposto, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato SIDNEI CARDOSO DA COSTA, qualificado 

nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV c.c o artigo 109, inciso V, 

todos do Código Penal. Tendo em vista que o autor do fato foi absolvido 

pelo decurso do prazo prescricional, nomeio como advogado dativo do 

acusado para tomar ciência da sentença absolutória, o Dr. Celso Sales 

Junior, OAB/MT 11.111, ante a suspensão do atendimento da Defensoria 

Pública nesta Comarca, razão pela qual fixo o valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais a título de honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado da presente decisão, proceda às baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 06 de março de 2020

Marcos Rodrigo Simon Escrevente Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78165 Nr: 47-70.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ferreira Xavier Gonçalves, Gabriel 

Leonardo Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMAR FERREIRA XAVIER 

GONÇALVES, Rg: 28085175, Filiação: Zilda Ferreira Xavier e Sivaldo 

Rodrigues Gonçalves, data de nascimento: 28/06/1999, brasileiro(a), 

natural de Carlinda-MT, solteiro(a), Telefone 66 9657 4813. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Sentença: Vistos.Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81, 

§ 3º da Lei 9.099/95.DECIDO.Compulsando os autos, denoto que o(a) 

autor(a) do fatocumpriu integralmente a pena alternativa imposta na 

audiência preliminar. O douto representante do Ministério Público opinou 

pela extinção da punibilidade.Ante o exposto, em razão do integral 

cumprimento da transação penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em 

relação ao(à) autor(a) do fato Edmar Ferreira Xavier e aos fatos 

constantes nestes autos.Intimem-se, sendo o autor do fato por edital, dada 

desnecessidade de intimação pessoal em caso de sentenças extintivas da 

punibilidade.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo-se as 

baixas e anotações estilares.Sem custas.Quanto ao menor 

Gabriel.Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81, § 3º da 

Lei 9.099/95.Fundamento.DECIDO.Trata-se de delito previsto no artigo 28 

da Lei n° 11.343/2006.O douto representante do Ministério Público pugnou 

à Ref. 41 pela declaração da extinção da punibilidade do autor, ante a 

ocorrência da prescrição. Perscrutando os autos denoto que, a 

prescrição ocorre em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 30, da Lei n° 

11.343/2006.Nota-se que na época do delito, Gabriel Leonardo era menor 

de 21 anos, reduzindo o prazo prescricional pela metade, conforme 

exposto no art. 115 do Código Penal, ocorrendo assim à prescrição em 01 

(um) ano.Nota-se que o fato ocorreu em 26/09/2017, e por ter transcorrido 

mais de 01 (um) ano entre a data do fato e a data hodierna, operou-se a 

prescrição, causa extintiva da punibilidade.Nos termos do artigo 114, 

inciso II do Código Penal, a pena de multa cominada alternativamente ou 

cumulativamente prescreve no mesmo prazo estabelecido para a 

prescrição da pena privativa de liberdade. Assim, no que tange a pena de 

multa, da mesma forma, operou-se a prescrição da pretensão 

punitiva.Ante o exposto, com fulcro nos artigos 107 e 115 ambos do 

Código Penal, combinado com o artigo 30 da Lei n° 11.343/2006, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, relativa aos fatos constantes 

nesses autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.Considerado 

que a sentença que declara a extinção da punibilidade dispensa a 

intimação pessoal do suspeito, consoante determina a CNGC, e 

considerando que a comarca de Paranaíta não conta com Defensoria 

Pública, intime-se o suspeito por edital.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 06 de março de 2020

Marcos Rodrigo Simon Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-84.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000021-84.2020.8.11.0095. EXEQUENTE: CELSO SALES JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco dias, juntar ao processo virtual cópia original da 

sentença e do acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de 

jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de recurso 

voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente ao feito 

que deu origem à certidão de honorários advocatícios objeto da presente 

ação, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

indispensável ao ajuizamento da demanda. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-69.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000022-69.2020.8.11.0095. EXEQUENTE: CELSO SALES JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco dias, juntar ao processo virtual cópia original da 

sentença e do acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de 

jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de recurso 

voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente ao feito 

que deu origem à certidão de honorários advocatícios objeto da presente 

ação, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

indispensável ao ajuizamento da demanda. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-70.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA OLIVEIRA SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000106-70.2020.8.11.0095. TESTEMUNHA: LUCIVANIA OLIVEIRA 

SANTOS TESTEMUNHA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de Cancelamento de Registro 

Indevido c/c Danos Morais ajuizada por Lucivania Oliveira Santos contra 

Energisa Distribuidora de Energia S.A. MT. Depreende-se da Inicial que: " A 

AUTORA era consumidora da requerida com registro na unidade 

consumidora numero 6/524559-2. Ocorre que a autora pagava suas 

contas regularmente conforme comprova faturas em anexo. Ao realizar 

cadastro bancário com o intuito de obter financiamento foi informado pelo 

atendente que constava em seu nome debito que estava registrado no 

SERASA no valor de R$23,69. Ocorre Excelência que a autora jamais teve 

conhecimento dessa fatura, confirmando com fatura da mesma data 

indicando a mesma unidade consumidora com valores bem diferentes os 

quais já se encontram quitados. Neste sentido a autora está sendo vítima 

da ineficiência da requerida que lançou duas faturas sob a mesma 

unidade consumidora com valores diferentes, em seguida negativando o 

nome da autora. Em resumo: duas faturas com mesma data da mesma 

unidade consumidora.(...)." Por estas razões ajuizou-se a presente 

demanda, visando, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, a 

retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou-se 

documento. Estas eram as informações existentes, estando o processo 

concluso. FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente atendido os 

conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de 

indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBO A INICIAL. II.1 DA CORREÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO Analisando a Inicial e os documentos 

que a acompanham, constata-se irregularidade que deve ser sanada. É 

que foi atribuída a quantia de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) à causa, no 

entanto levando-se em consideração o valor dos danos morais 

pretendidos, isto é 40 (quarenta) salários mínimos, observa-se que a parte 

autora indicou valor incorreto à causa, uma vez que a soma de 40 

(quarenta) salários mínimos perfaz a quantia de 41.800 (quarenta e um mil 

e oitocentos reais). Sobre isso, citam-se as disposições do art. 292 e 

seus incisos II, V e VI, do CPC: Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: [...]; II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; [...]; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; [...]. Levando 

em consideração o disposto no artigo supracitado, constata-se que o 

valor correto da causa é a quantia de 41.800 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais). Constatado o equívoco, ganha relevo o disposto no par. 

3º do artigo 292 do CPC: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o 

valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 

Desta forma, nos termos do art. art. 292, incisos II, V e VI e §3º, do CPC, 

CORRIGE-SE DE OFÍCIO o valor da causa para 41.800 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais). II.2 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de 

urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai 

é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, 

há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de 

urgência. Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem 

estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é 

conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial 

pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento 

satisfativo do quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o 

periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado. Como se nota, torna-se imprescindível, 

para a concessão, a evidenciação de “elementos” indicando a 

“probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, concorda-se com o 

ponto de vista da parte autora, pois a manutenção de restrição indevida 

em órgãos como SPC/SERASA retira toda a eficácia do que se pretende 

ao final, já que pelo menos parte do que se pleiteia refere-se ao dano 

moral relacionado à inscrição indevida e consequente manutenção também 

ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de não se resolver a 

questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, a questão ganha 

outro contorno. É que não foram juntados quaisquer documentos que 

comprovem o cancelamento da linha telefônica móvel. Inexiste, ainda, 

comprovante de pagamento da fatura mencionada na Inicial (que seria 

referente ao vencimento de 20/10/2019), bem observa-se que a parte 

reclamante possui outras inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, 

sem notícia nos autos que eles sejam ilegítimos, o que afasta, portanto, a 

ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos. Os 

documentos juntados não são suficientes, pelo menos neste momento, 

para grifar a conclusão de que a promovente não deu causa à 

negativação. Em singelo resumo, o que se tem é uma narrativa que leva à 

conclusão do cenário apontado, todavia, a narrativa não se consubstancia 

por meio do documento apresentado, sendo impossível falar em 

“probabilidade do direito”. III DISPOSITIVO Pelo exposto, sempre frisando o 

caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, 

INDEFIRO O PEDIDO de tutela provisória de urgência antecipada, pela 

ausência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada, conforme acima 

fundamentado. No mais, CORRIJO DE OFÍCIO o valor da causa para R$ 

41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). Proceda-se as 

alterações no Sistema PJE. IV DELIBERAÇÕES FINAIS À SECRETARIA 
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para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, de acordo com a pauta do 

Setor; 2. CITAR a parte-requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada, consignando que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

atentando-se para o fato de que, não contestada, poderá ser decretada a 

revelia e incidentes os seus efeitos, consignando-se o disposto no art. 20 

da Lei 9.099/95; 3. INTIMAR a requerente para a audiência. Intime-se. 

C u m p r a - s e  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-02.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000020-02.2020.8.11.0095. EXEQUENTE: CELSO SALES JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco dias, juntar ao processo virtual cópia original da 

sentença e/ou acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de 

jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de recurso 

voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente ao feito 

que deu origem à certidão de honorários advocatícios objeto da presente 

ação, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

indispensável ao ajuizamento da demanda. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON SILVA DE PAULA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ZÉLIA DE CAMPOS LEAL (TESTEMUNHA)

MARIA DAS DORES MAGNANI (TESTEMUNHA)

LUCIANO PAIVA BOROTTA (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO BATISTA SILVA (TESTEMUNHA)

LIVIA KONNO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1001374-24.2019.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Estupro]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) 

POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: WEVERSON 

SILVA DE PAULA Endereço: RUA Emanuel Pinheiro, 455, Jardim Brasil, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 Senhor(a) Advogado(a): A 

presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de defensora do réu, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 23/04/2020 

Hora: 16:30 PEDRA PRETA, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001095-38.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO PICOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001095-38.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOCELINO 

PICOLO Endereço: Sitio Vista alegre, s/n, Rural região da petrovina, 

jurigue, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para apresentar 

impugnação a contestação no prazo legal. PEDRA PRETA, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001383-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE PEREIRA LICERAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001383-83.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 19.860,19 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NEREIDE PEREIRA LICERAS Endereço: 

SÍTIO SÃO MATHEUS, S/N, BANCO DA TERRA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PATRONA DO POLO ATIVO para apresentar impugnação a contestação 

no prazo legal. PEDRA PRETA, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-20.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BORGES DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000111-20.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

AUGUSTINHO BORGES DAVID EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

não foi juntado a certidão de trânsito em julgado da sentença, documento 

imprescindível para o feito. Desta feita, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil, CONCEDO a parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias, para sanar os vícios apontados acima, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Após decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001342-19.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 81.098,85 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ANGELA 

PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO Endereço: Rua Monte Castelo, 22, 

Vila São Sebastião, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o 

que de direito. PEDRA PRETA, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000123-34.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE TERESINHA LAGE FERREIRA RODRIGUES OAB - 087.487.877-28 

(REPRESENTANTE)

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. F. M. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000123-34.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

35.845,56 ESPÉCIE: [Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: NATALIE TERESINHA LAGE FERREIRA RODRIGUES Endereço: Rua 

Governador Arnaldo Estevan, 740, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Nome: MARIA FLOR FERREIRA FELICIO Endereço: Rua Arnaldo 

Estevan, 740, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DANIEL AUGUSTO FELICIO MEIRELES CHAVES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 813 de 948



Endereço: Lot. Jd Tatuape,, S/N, JBS-, BR 364, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de Patrona do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/05/2020 Hora: 08:40 PEDRA PRETA, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000046-25.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (REQUERENTE)

J. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000046-25.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.034,00 ESPÉCIE: [Liminar]->CAUTELAR INOMINADA (183) 

POLO ATIVO: Nome: JANAINA DAS CHAGAS Endereço: RUA DO 

JUDICIÁRIO, 3, SÃO MARCOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Nome: MARIANA DOS SANTOS Endereço: RUA DO JUDICIÁRIO, 3, SÃO 

MARCOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIO FLORES DOS SANTOS Endereço: RUA DO JUDICIÁRIO, 3, SÃO 

MARCOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

emende a petição inicial formulando os fundamentos e os pedidos 

principais, de acordo do o artigo 321 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, conforme 

determinadono despacho Id. 30033485. PEDRA PRETA, 11 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-60.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MELCHIADES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000076-60.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

12.919,04 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO MELCHIADES PIRES Endereço: AVENIDA 

ANDRE PASSOS AMORIM, 54, JOÃO DE BARRO I, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO MASSUIA - 

ME Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO, 620, CENTRO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogada(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de Patrona do polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 22/04/2020 Hora: 08:00 PEDRA PRETA, 11 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2639-78.2019.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Braga do 

nascimento - OAB:372.940- SP

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 15, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

interrogatório para o dia 14 de maio de 2020, às 16h.

Intime-se o réu para comparecer ao ato.

 Comunique-se o Juízo deprecante acerca da nova data da audiência.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71041 Nr: 1890-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 20, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72849 Nr: 2616-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerkson Felix Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 37, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52689 Nr: 1682-19.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 51, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 1914-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: URRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:MT/22596-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 74, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 1295-33.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 56, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4602 Nr: 463-88.2003.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noilva Avelino Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi - 

OAB:12393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice de Souza - 

OAB:3.572/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

986,88 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 160/164. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 493,44 (quatrocentos e noventa 

e três reais e quarenta e quatro centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 493,44 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e 

quatro centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 
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Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8095 Nr: 216-39.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Flávio de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:3.876, Katia Luzia de Godoi - OAB:12393, Maria 

Elisabete Pícolo - OAB:4.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

6.110,96 (seis mil, cento e dez reais e noventa e seis centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 865. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 3.055,48 (três mil e cinquenta e cinco reais 

e quarenta e oito centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

3.055,48 (três mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43838 Nr: 13-62.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Thomaz do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Paião - OAB:18145-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 74. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 340,60 (trezentos e 

quarenta reais e sessenta centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70362 Nr: 1606-87.2018.811.0022

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref 51, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000001-21.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FURTADO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRANCISCO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000001-21.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdição interposta por VALDECI FURTADO BORGES em 

desfavor de SEBASTIÃO FRANCISCO BORGES, devidamente qualificados 

nos autos. O requerente é filho do requerido, sendo este portador de 

Neoplasia Maligna da Próstata (CID 10 - C61) e Senilidade (CID 10 - R54), 

vêm se agravando com o passar do tempo, e acometem o interditando, 

conforme maiores especificações constantes no atestado médico 

acostado a esta exordial, sendo, portanto, incapaz para os atos da vida 

civil. Relata o autor que é responsável pelo interditando, uma vez que 

presta todos os cuidados e zela por sua saúde e bem estar, tratando-o 

com todo cuidado e atenção. Por tais razões, requer a concessão da 

tutela antecipada, sendo nomeado curador provisório do interditando para 

fins de o representar interditando-o nos atos de natureza patrimonial e 

negocial, ocasião em que requer, ainda, a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária. A inicial veio instruída com os documentos 

necessários. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. 

Decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Concedo a requerente os benefícios da 

assistência judiciária previstos no artigo 98 do CPC. Poderá, entretanto, 

este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Em juízo de sumária cognição, 

considerando os fatos alegados na inicial, os documentos acostados a ela 

e, a imperiosa necessidade de amparar o interditando, material e 

socialmente, constata-se os elementos bastantes para que sejam 

antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como me 

permite o art. 300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Desta feita, NOMEIO desde logo como curador provisório do 

interditando, o Sr. VALDECI FURTADO BORGES, para exercer os atos da 

vida civil do interditando SEBASTIÃO FRANCISCO BORGES. Fica ainda 

advertido de que não poderá se desfazer de qualquer bem em nome do 

interditando. Lavre-se o termo de curatela provisória, devendo constar do 

termo que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou quaisquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial. Determino a 

citação e intimação do requerido para que tome ciência da presente ação. 

Conste ainda no mandado de citação que caso queira poderá contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da audiência, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Ante a 

URGENTE necessidade de realização de perícia médica judicial nos autos, 

nomeio como médico perito o Dr. Marcus José Pieroni, CRM 1175-MT, 

e-mail Marcus_josep@hotmail.com, que deverá cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, 

sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC. Intimem-se 

as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a 

pericia médica no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada dos 

quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar 

data, hora e local para realização da perícia, com a urgência que o caso 
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requer, informando este Juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, 

para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, 

que determine sua incapacidade para o exercício dos atos para a vida 

civil, instruindo o presente mandado com os quesitos formulados pelas 

partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que fica desde já 

arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á 

conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de 

Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, 

intime-se a requerente que deverá se apresentar para perícia na data e 

local designado portando todos os seus exames. Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o laudo pericial, oficie-se 

imediatamente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagar 

o valor referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o artigo 9° 

da Resolução n.º127/2011 do CNJ. O ofício deverá conter as 

especificações impostas no §1° do artigo 9° da Resolução n.º 127/2011 do 

CNJ. Após, abra-se vista ao Ministério Público (artigo 178, inciso II do 

CPC). Intimem-se a Assistente Social e a Psicóloga credenciadas neste 

Juízo, para que proceda a realização de estudo psicossocial pessoal e 

residencial do interditando, colhendo, na oportunidade, informações sobre 

o modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos autos 

no prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000007-28.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA BASTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000007-28.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdição interposta por MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA em 

desfavor de MARCIEL PEREIRA BASTO, devidamente qualificados nos 

autos. A requerente é irmã do requerido, sendo este portador de Retardo 

Mental Grave (CID 10 – F72), conforme maiores especificações 

constantes no atestado médico acostado a esta exordial, sendo, portanto, 

incapaz para os atos da vida civil. Relata a autora que é responsável pelo 

interditando, uma vez que presta todos os cuidados e zela por sua saúde 

e bem estar, tratando-o com todo cuidado e atenção. Por tais razões, 

requer a concessão da tutela antecipada, sendo nomeado curador 

provisório do interditando para fins de o representar interditando-o nos 

atos de natureza patrimonial e negocial, ocasião em que requer, ainda, a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária. A inicial veio instruída 

com os documentos necessários. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento. Decido. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo a 

requerente os benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Em 

juízo de sumária cognição, considerando os fatos alegados na inicial, os 

documentos acostados a ela e, a imperiosa necessidade de amparar o 

interditando, material e socialmente, constata-se os elementos bastantes 

para que sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, como me permite o art. 300 e 749, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta feita, NOMEIO desde logo como curador 

provisório do interditando, o Sr. VALDECI FURTADO BORGES, para 

exercer os atos da vida civil do interditando. Fica ainda advertido de que 

não poderá se desfazer de qualquer bem em nome do interditando. 

Lavre-se o termo de curatela provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou quaisquer outra natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial. Determino a citação e 

intimação do requerido para que tome ciência da presente ação. Conste 

ainda no mandado de citação que caso queira poderá contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas 

nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 

do mesmo códex. Ante a URGENTE necessidade de realização de perícia 

médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. Marcus José 

Pieroni, CRM 1175-MT, e-mail Marcus_josep@hotmail.com, que deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente 

de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o 

artigo 466 do CPC. Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo 

os quesitos para instruir a pericia médica no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor 

Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, com a 

urgência que o caso requer, informando este Juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de 

intimação das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou 

enfermidade psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o 

exercício dos atos para a vida civil, instruindo o presente mandado com os 

quesitos formulados pelas partes, juntados aos autos. Cientifique-se o 

perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução 

nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o 

laudo pericial, oficie-se imediatamente o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para pagar o valor referente aos honorários do Sr. Perito, 

conforme dispõe o artigo 9° da Resolução n.º127/2011 do CNJ. O ofício 

deverá conter as especificações impostas no §1° do artigo 9° da 

Resolução n.º 127/2011 do CNJ. Após, abra-se vista ao Ministério Público 

(artigo 178, inciso II do CPC). Intimem-se a Assistente Social e a Psicóloga 

credenciadas neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial do interditando, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001376-91.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA DOS ANJOS FURTADO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001376-91.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

BADIA DOS ANJOS FURTADO BUENO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação de 

reestabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria 

por invalidez rural ajuizada por Badia dos Anjos Furtado Bueno em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos 

autos sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício. Com a inicial 

vieram os documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, 
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“caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos legais, 

forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, 

recebo a presente exordial no rito comum, adequado ao processamento 

de todos os pedidos. Ademais, ante a necessidade de realização de 

perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4142-MT, para a realização da perícia 

médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital 

Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, sob 

a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC. Intimem-se as 

partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a perícia 

médica no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada dos quesitos das 

partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de 

intimação das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou 

enfermidade psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o 

exercício de atividade laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o 

presente mandado com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos 

autos. Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do 

artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, 

sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com 

o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). 

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente 

para impugná-la no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000002-06.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000002-06.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária gratuita. Após, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do Mato 

Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intimem-se a parte exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo acostado aos autos, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, 

§3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do 

RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000168-38.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FARIA DA CUNHA (AUTOR)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000168-38.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

ação civil pública para obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, 

devidamente qualificados nos autos, visando o tratamento de HOME CARE 

em favor da paciente Zilda Faria da Cunha. Com a inicial, juntou 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e 

decido. DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PEDRA 

PRETA-MT. Preliminarmente à apreciação da pretensão da parte autora, há 

necessidade de análise da competência do juízo para conhecimento da 

demanda. Conforme já antecipado pelo Ministério Público, a Resolução 

TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a 

qual passou a deter a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.” O art. 2º da 

Resolução estabeleceu que as demandas em curso deveriam continuar a 

tramitar no juízo original, com ressalva: Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. Finalmente, a Portaria n. 

29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em consonância com a previsão 

do art. 6º da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro 

de 2019 como termo inicial para a distribuição/redistribuição das ações 

relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande/MT. De todo o exposto, resulta que o juízo 

citado é o competente para o conhecimento da presente demanda, uma 

vez que se trata de feito relativo à saúde pública e são litisconsortes 

passivos o Município de Pedra Preta-MT e o Estado de Mato Grosso. 

Entrementes, o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade das 

normas referidas, pois este juízo deteria competência absoluta para o 

conhecimento da demanda, nos termos do artigo 148 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Em que pese a razoabilidade da tese suscitada, 

entendo que em tema tão caro como a tutela dos interesses de crianças e 

adolescentes, faz-se necessária a preservação da segurança jurídica. 

Isso importa na presunção de legitimidade e constitucionalidade das 

normas de organização judiciária expedidas pelo E. Tribunal de Justiça, até 

que revistas ou declarada eventual inconstitucionalidade pelas vias 

adequadas. Vale destacar que a insegurança jurídica é fator prejudicial à 

estabilidade social, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 prevê 

diversas soluções para evitá-la. Em se tratando de interesses de 

idosos/crianças e adolescentes, naturalmente prioritários e urgentes, os 

efeitos da insegurança jurídica são ainda mais nefastos, já que atrasam ou 

prejudicam a tutela estatal eficiente. Imagina-se a instabilidade jurídica que 

se instalará no Estado de Mato Grosso se houver interpretações distintas 

a respeito da competência definida pela Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, 

pois as partes já não saberão mais a qual juízo recorrer para pleitearem a 

tutela de direitos caríssimos à sociedade brasileira. Desta feita, rejeito a 

preliminar arguida. Pois bem. O Egrégio Tribunal de Justiça editou a 

Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE 

no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 
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06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e 

julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e 

envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente 

de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º). Com 

relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente 

da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º). São 

exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber 

medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, home care, 

fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc. No dia 

24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a 

Portaria nº 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas 

ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Deste 

modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência 

deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. 

Cumpra-se, com a urgência de praxe, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-60.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MELCHIADES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000076-60.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por SEBASTIÃO MELCHIADES 

PIRES em face de CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME representada por 

seu sócio proprietário Carlos Eduardo Massuia, devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora narra que realizou contrato de prestação de 

serviços junto a reclamada, com intuito de extrair todos os dentes e a 

realização de prótese dentária. Aduz que foi realizada a extração dos 

dentes, bem como a entrega da prótese, porém que esta teria ficado 

desproporcional em sua boca e que diante disso a machucava. Afirma que 

tentou solucionar o problema com a requerida, com intuito de obter nova 

prótese, mas que não obteve êxito. Com tais ocorrências, procurou nova 

prótese em terceiro. Posteriormente, procurou a requerida para conciliar o 

valor restante a ser pago, haja vista que estaria pagando por uma prótese 

que não lhe serviu, bem como ingressou com reclamação perante o 

Procon, sob nº 51.004.001.19-0000575, com o mesmo intuído, contudo 

não logrou êxito. Por tais razões, requer a concessão da tutela provisória, 

determinando que a Requerida se abstenha de inserir o nome do 

requerente em órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar a lide. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente 

exordial no rito comum, adequado ao processamento de todos os pedidos. 

Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela de urgência 

pleiteada, entendo que deve ser indeferida, pelos fundamentos em que 

passo a expor. Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento 

da decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Como se vê, a tutela de 

urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, requer 

a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a probabilidade 

do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente não aportou aos 

autos documentos imprescindíveis para sua concessão, logo não se 

mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor 

de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. Portanto, não 

se mostra possível o deferimento da medida de liminar, pois não restou 

demonstrada a presença "fumus boni juris", que permitam a formação de 

um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. 

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de abril de 2020, às 08h00min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 

do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às Providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-37.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GARCIA CONTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000084-37.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: JULIANA 

GARCIA CONTO EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA Vistos etc. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Juliana 

Garcia Contó em face do Município de Pedra Preta, requerendo a citação 

do executado para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 

535 do Código de Processo Civil. Desta forma, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, intime-se o Município de Pedra Preta para, 

querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo 

impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a respeito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso 

contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado. Em seguida, considerando que o valor do crédito é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado o 

pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal, nos termos 

do artigo 535, §3º, inciso I, do CPC, expedindo-se o Precatório. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-501 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1000067-98.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))
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S. J. M. D. S. OAB - 063.072.001-03 (REPRESENTANTE)

M. B. M. D. S. OAB - 063.071.721-42 (REPRESENTANTE)

MARILEIDE NASCIMENTO DA SILVA OAB - 000.487.261-41 

(REPRESENTANTE)

J. B. M. D. S. OAB - 063.070.921-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000067-98.2020.8.11.0022. AUTOR: MARILEIDE 

NASCIMENTO DA SILVA, M. B. M. D. S. AUTOR(A): J. B. M. D. S., S. J. M. 

D. S. REU: JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

execução de alimentos interposta por Mikael Bruno Marques Da Silva, 

Jessica Bruna Marques Da Silva, Samuel Jhekson Marques da Silva 

representado pela sua genitora, Marileide Nascimento Da Silva, em 

desfavor de José Carlos Marques da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. Concedo aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária previstos no artigo 98 do CPC. Poderá, entretanto, 

este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528, §3º do CPC. Havendo o pagamento, justificativa, ou 

decorrido o prazo do pagamento, intime-se a parte exequente para se 

manifestar a respeito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Proceda-se a secretaria para retificar o polo ativo, 

passando a constar a menor representada pela sua genitora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-58.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000005-58.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária gratuita. Após, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do Mato 

Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intimem-se a parte exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo acostado aos autos, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, 

§3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do 

RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-24.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000059-24.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda 

Pública em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do 

Estado para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária 

gratuita. Após, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a parte 

exequente para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Nos termos do artigo 3º do 

Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicite-se o cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com 

os documentos dispostos no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo 

acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido 

provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, 

caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-501 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1000032-41.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - 016.478.401-20 

(REPRESENTANTE)

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RODRIGUES NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000032-41 .2020.8 .11 .0022 . 

REPRESENTANTE: JANAINA ROBERTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: TIAGO 

RODRIGUES NUNES Vistos etc. Trata-se de execução de alimentos 

interposta por Esteffany Kauany Rodrigues de Oliveira representado pela 

sua genitora, Janaina Roberto de Oliveira, em desfavor de Tiago Rodrigues 

Nunes, todos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil, sendo assim, recebo a inicial. Recebo a emenda 

à inicial em ID. 24426366. Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Concedo ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. 

Cite-se o devedor, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se 

fizerem necessário para a satisfação do crédito, bem como a inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Havendo pagamento, 

justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, intime-se a parte 

exequente para se manifestar a respeito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, abre-se vista dos autos ao 
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Ministério Público para manifestação. Em seguida, venham-me os autos 

conclusos. Proceda-se a Secretaria para retificar o polo ativo, constando 

o menor Esteffany kauany Rodrigues de Oliveira como autor da ação 

representado pela sua genitora, Janaina Roberto de Oliveira. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-88.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000003-88.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda 

Pública em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do 

Estado para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária 

gratuita. Após, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a parte 

exequente para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Nos termos do artigo 3º do 

Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicite-se o cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com 

os documentos dispostos no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo 

acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido 

provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, 

caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-44.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDINA SOUSA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-44.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:IZALDINA 

SOUSA EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATAN JOSE MENDONCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000079-83.2018.8.11.0022. REQUERENTE: JOHNNATAN JOSE 

MENDONCA DE CARVALHO REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por JOHNATAN JOSÉ 

MENDONÇA DE CARVALHO em desfavor de IRESOLVE COMPANHA 

SEGURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado 

em ref. 20255713. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da 

ação como cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 
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(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-54.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000068-54.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MAYARA SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc. O recurso é tempestivo, tendo sido o preparo devidamente 

feito, com o recolhimento das custas. Por se encontrarem presentes, 

ainda, os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta a motivação) quanto subjetivos (legitimidade 

e o interesse), recebo o recurso inominado em seu duplo efeito. Intime-se 

a parte requerida para apresentou as suas contrarrazões, no prazo legal. 

Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 
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recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 
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8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-60.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISO DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

VISTOS, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

pelo BANCO DO BRASIL/SA em face de ALOISIO DE ARRUDA E SILVA. 

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução. Fixo desde já os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, conforme art.827, que 

serão reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, na forma do 

§1º. No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e 

avaliação a serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido 

o prazo sem o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015). Não sendo 

encontrado o executado, serão arrestados quantos bens bastem para 

saldar a execução. Expeça-se a certidão de execução na forma do 

art.828 do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-60.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISO DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

VISTOS, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

pelo BANCO DO BRASIL/SA em face de ALOISIO DE ARRUDA E SILVA. 

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução. Fixo desde já os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, conforme art.827, que 

serão reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, na forma do 

§1º. No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e 

avaliação a serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido 

o prazo sem o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015). Não sendo 

encontrado o executado, serão arrestados quantos bens bastem para 

saldar a execução. Expeça-se a certidão de execução na forma do 

art.828 do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156501 Nr: 2826-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Jofre Pantanal Camping Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para 

DETERMINAR ao requerido que se abstenha de promover novos atos que 

possam levar ao aumento da degradação e a outros que possam redundar 

no aumento do dano ambiental, sob pena da aplicação de multa diária 

correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de 

descumprimento.Ainda em sede liminar, DETERMINO a suspensão de 

participação do Requerido em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito e à restrição de incentivos e 

benefícios fiscais concedidos pelo poder público.Oficie-se o Banco 

Central acerca da medida liminar acima deferida.Cite-se e intime-se o 

requerido dos termos da presente ação para que, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156501 Nr: 2826-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Jofre Pantanal Camping Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85509 Nr: 464-06.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:85509

DESPACHO

Vistos,

INDEFIRO o pedido ref. 101, de acesso ao sistema INFOJUD, uma vez que 

compete ao autor tomar providencias e medidas necessárias á defesa e 

satisfação de seus interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o 

fato constitutivo de seu direito, SENDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO 

JUDICIÁRIO APÓS ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE 

DILIGÊNCIAS PARA SE OBTER A INFORMAÇÃO PRETENDIDA.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129065 Nr: 3826-11.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVATRANS COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Guizone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hannah Vast Toledo - 

OAB:430.122/SP, RENAN CASTRO BARINI - OAB:321527, WAGNER 

DUCCINI - OAB:258875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 129065

DESPACHO

 VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Considerando nos autos que a ultima atualização do débito foi em 2018 

(ref. 24).

INTIME-SE o exequente para acostar nos autos cálculos atualizado.

 Após, façam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157146 Nr: 3079-90.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Custódio de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A - MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o Ofício 034/2020-PJ/Poconé/MP/MT, em que o Exmo. 

Promotor de Justiça comunicou o usufruto de férias, aliado a 

imprescindibilidade da presença do Parquet, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 30 de junho de 2020 às 17h00min.

Intime-se ao IRMP e ao acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100068 Nr: 1740-38.2014.811.0028
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Zeferino de Paula Fo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Matos Araujo - 

OAB:18347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:100068

SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

A ref.124 o exequente pugnou pela extinção do processo por conta da 

satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II do NCPC, bem como a 

expedição de alvará de levantamento.

 É a síntese.

Decido.

Vislumbrando que a parte autora requer a extinção do feito face o 

pagamento, o pedido merece acolhimento.

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados pelo executado da forma requerida na mencionada petição 

(ref.124) em favor do exequente.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97918 Nr: 1080-44.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 CÓDIGO: 97918

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de um cumprimento de sentença.

 Procedam as alterações necessárias.

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 584-49.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 DECISÃO

VISTOS,

 Considerando que a última penhora online data do ano 2016 (ref. 90), 

DEFIRO o pedido de ref.137, para tanto, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CPF: 

011.816.641-79 no valor de R$ 25.684,68 (vinte e cinco mil seiscentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84895 Nr: 236-31.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Amaro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Neres Pires - 

OAB:26821/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de impugnação 

de ref. 118

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97142 Nr: 862-16.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Arruda Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de impugnação 

de ref. 60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99088 Nr: 1493-57.2014.811.0028

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Olivia de Matos Garcia - OAB:14064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogada da decisão de ref.150

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135401 Nr: 2129-18.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 827 de 948



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte EXEQUENTE por meio de seu procurador constituído, via 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), para que se manifeste sobre a 

impugnação apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142183 Nr: 5015-87.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de impugnação 

de ref. 45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156603 Nr: 2872-91.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, inciso IV da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente 

por meio de seu advogado constituído, para que apresente os memoriais 

finais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 364, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163017 Nr: 5255-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Martinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de impugnação 

de ref. 49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100402 Nr: 1845-15.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma dos Santos Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Intimar parte requerente para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref. 66

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106931 Nr: 801-24.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Gonçalina de Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual 

percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva 

restruturação da carreira.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários e sobre a qual, digam as 

partes em igual prazo. Havendo concordância, procedam-se as partes o 

depósito no prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Efetuado o depósito 

dos honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e 

item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez)  d ias. Int imem-se . 

Cumpra-se.Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111692 Nr: 2057-02.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13333/MT, Fayrouz Mahala Arfox - 

OAB:13033

 Intimar partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114966 Nr: 2960-37.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ducarma Gonçalves Neto Silva, Ana Lucia Rodrigues 

das Neves, Elaine Cristina Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, Eduardo Adelino Semedo Fernandes - 

OAB:20.518/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 DESPACHO

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de ref. 33 no que tange ao envio para os cálculos da 

contadoria, pois cabe a parte exequente a juntada do memorial de cálculo 

exequendo, conforme exigido pelo art. 524 do CPC.

O Município apontou a necessidade de reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I do CPC. (ref. 34).

Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar o reexame 

necessário, em acordo com o art. 496 do CPC, devendo os autos serem 

remetidos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 284-14.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.D.D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PILLA FILHO - 

OAB:41666/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PILLA FILHO - 

OAB:41666/RS

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro a juntada dos documentos.

2. Considerando a ausência do embargante e tendo em vista que o 

embargado pediu o julgamento antecipado da lide, dou por encerrada a 

instrução.

 3. Vista para memorias escritos, após conclusos para sentença.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153433 Nr: 1687-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Pires da Silva Mendes, Juan Mendes da 

Silva, Eloiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENES, 

Cangas I I Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Certifique acerca do cumprimento do oficio para UFMT para fins de 

realização de nova pericia, após conclusos.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154360 Nr: 2007-68.2018.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice de Souza, Maria da Paixão Santos, Janaína 

Escolástica de Jesus, Marilene de Paula e Silva, Lucilaine Dias de Souza, 

FRANCISCA FATIMA DA SILVA, Clarindo Pires de Oliveira, Anselmo Cecilio 

Mamedes Correa, LUÇAMARA ROSA DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA FERREIRA GUIMARÃES, Everson Luiz Mendes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos requerentes, pelo patrono constituído nos autos, do 

despacho exarado em 04/03/2020, para que juntem aos autos os 

seguintes documentos, conforme o provimento nº 56/2007-CGJ: a) 

Memorial descritivo; b) Planta topográfica; c) Matrícula do imóvel; d) 

Anotação de responsabilidade técnica; e) Certidão do cartório distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto; e f) Lista dos confrontantes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154973 Nr: 2200-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Mendes de Souza, Ana Claudia Mendes de Souza, 

Cristiane Caroline Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Arruda Gimenez, Cangas I I 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Certifique acerca do cumprimento do oficio para UFMT para fins de 

realização de nova pericia, após conclusos.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156501 Nr: 2826-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Jofre Pantanal Camping Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 INTIMAÇÃO da parte requerida, pelo patrono constituído nos autos, para 

que especifique, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão devendo, no 

mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na 

produção de prova oral.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-22.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000336-22.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ELIZANGELA DE MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

Benefício Previdenciário de Salário Maternidade c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela. A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja 

concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê 
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a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. Assim, INDEFIRO a 

tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

(dez) dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 23 de junho de 2020, às 14h00min. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002268-79.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

AGUAS DE POCONE S.A. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS, Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo com 

Pedido de Tutela de Urgência Antecipada proposta por ÁGUAS DE 

POCONÉ S/A em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Afirma o 

requerente que foi autuado no Auto de Infração nº 119079 pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, tendo sido aplicada a multa de R$ 85.000,00. 

Com a decisão administrativa final, o débito foi reduzido para R$ 

20.000,00. Contudo, afirma a parte autora que o débito está prescrito, 

motivo pelo qual, requer a suspensão da cobrança da multa. É o relatório. 

Decido. Considerando o pagamento das custas, RECEBO a inicial. O 

advento do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 

de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação 

de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece 

que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, diante 

da prova carreada aos autos, verifico que o pleito se confunde com o 

mérito da demanda, uma vez que se trata que a fundamentação da parte 

autora se restringe a prescrição, motivo de julgamento com resolução de 

mérito, em que a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo 

reclamante não é suficiente para a concessão da medida. Assim, qualquer 

fundamentação para fins de conceder a tutela antecipada, poderá adiantar 

o resultado final do processo. Aliado a isso, verifica-se que a decisão da 

redução da multa foi proferida na via administrativa em 31 de julho de 

2019, assim, a parte poderia ter alegado a prescrição ainda no 

procedimento administrativa, o que não fez. Ademais, não se vislumbra 

nos autos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela 

antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a plausibilidade 

do direito invocado pelo reclamante, considerando tratar-se de medida que 

trará prejuízo a parte requerida. Sem desmerecer as razões apresentadas 

pela parte reclamante, este juízo entende que a situação jurídica se 

apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário probatório apresentado, 

razão pela qual outro caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-76.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

JAINE GISELE SILVA DUARTE OAB - 072.908.871-58 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000313-76.2020.8.11.0028. AUTOR(A): J. 

M. S. R. REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de ação amparo social ao deficiente. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. CITE-SE o 

Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico 

que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica 

para o dia 03 de ABRIL de 2020, às 09h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestado e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 
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periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. 

Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo. Acerca da recente 

decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o referido 

requerimento indeferido. Em analise da inicial, observa-se que a interesse 

de menor. Após, Dê-se vista ao IRMP. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-68.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA OLIBONI RUARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000320-68.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

GLORIA OLIBONI RUARO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Pensão por Morte. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de Julho de 2020, às 

14h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Intime-se a requerente para 

acostar nos autos documentos acerca dos 5 filho do “de cujus” conforme 

certidão de óbito. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-57.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELLE MARIA DE ARRUDA ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000269-57.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ANIELLE MARIA DE 

ARRUDA ASSIS VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO J. SAFRA S.A em face de ANIELLE 

MARIA DE ARRUDA ASSIS. A parte autora manifestou nos autos 

postulando pela desistência (Id 30079440). É o breve relatório. Decido. 

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento. Diante do 

exposto, homologo o pedido de desistência proposto pessoalmente pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado a presente sentença. Após, procedidas 

às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000350-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEXANDRE LUIZ RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000350-40.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: ELEXANDRE LUIZ RIBEIRO VIANA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS Trata-se de Ação de Amparo 

Social ao Deficiente proposta ELEXANDRE LUIZ RIBEIRO VIANA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS asseverando que 

sofre com um problema grave em seu quadril e na bacia, alega que é 

portador de dor e rigidez no quadril esquerdo, consequente de sequela de 

patologia de osteonecrose na infância, CID M 87.9. Devidamente intimado a 

autarquia ré apresentou contestação à ref. 14. Impugnação a Contestação 

à (ID 21914179). Perícia médica à (ID 20842759). Laudo social à (ID 

21354328). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

CPC/2015, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar 

de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem 

suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento. Partes legítimas e legítimo interesse 

de agir. Presentes ainda os pressupostos processuais. Passo a análise 

do mérito. Com efeito, o artigo 203 da Constituição Federal de 1998 reza 

que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independente da contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: V – 

a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei”. Em que pese as razões do Instituto Nacional de Seguridade 

Social, tenho que deve ser concedido benefício assistencial por encontrar 

guarida na Lei 8.742/93, que reconhece esse direito à pessoa com 

deficiência que estiver incapacitado para o exercício de atividade, não se 

podendo falar em cerceamento de defesa e ausência de interesse 
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processual. Para concessão do beneficio assistencial, faz-se necessário, 

então o preenchimento dos seguintes requisitos: a) seja a pessoa 

portadora de deficiência ou idosa; b) impossibilidade de prover os meios 

necessários à sua manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Ademais, consoante pontificou Luiz Alberto David Araújo, na obra 

denominada "A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de 

Deficiência" (Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, 1997, p. 12): "O que define a pessoa portadora 

de deficiência não é falta de um membro nem a visão ou audição 

reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é a 

dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de 

dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de 

dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não portador 

de deficiência." Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para os 

efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. Os requisitos da deficiência e da idade 

são alternativos, devendo, ainda, ser cumulados com outros requisitos, 

constantes do artigo 20, da Lei n° 8.742/93. Destarte, o requisito mais 

controverso, porém, encontra-se no parágrafo 3º, do art. 20, da LOAS, 

prescrevendo in verbis: Art. 20, §3º- Considera-se incapaz de prover a 

manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capta seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. É 

de se ressaltar, no entanto, que foi reconhecida a inconstitucionalidade do 

critério econômico objetivo em regime de repercussão geral, previsto no 

artigo acima transcrito, de forma que é possível o aferimento do estado de 

miserabilidade da parte autora por outros meios de prova que não a renda 

per capita, consagrando os princípios da dignidade da pessoa humana e 

do livre convencimento motivado. No vertente caso, o laudo médico de ID 

20842759 concluiu que a parte autora possui deficiência física. Por seu 

turno, quanto ao requisito socioeconômico (art. 20, §3º, da Lei 8.742/93), o 

relatório de estudo social de ID 21354328 apontou que o requerente não 

possui nenhuma fonte de renda. De acordo com o estudo, ocorre uma 

crise econômica, em observância que o autor reside sozinho e possui 

limitações para atividade laborais, e que quem fornece ajuda para sua 

subsistência e sua genitora. Partindo dessas premissas, é de se notar que 

restou demonstrado nos autos que a parte autora faz jus a percepção do 

benefício de prestação continuada, pois a requerente é pessoa com 

deficiência e encontra-se em estado de vulnerabilidade econômica/social. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde o indeferimento do 

requerimento administrativo 26.06.2018, observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015. P.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002201-17.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR DA COSTA MARQUES (EMBARGANTE)

MARELIM BENEDITA DE BARROS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (EMBARGADO)

RG (EMBARGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1002201-17.2019.8.11.0028. 

EMBARGANTE: MARELIM BENEDITA DE BARROS, SALVADOR DA COSTA 

MARQUES EMBARGADO: SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA, RG 

VISTOS, Trata-se de Embargos à Ação Monitória opostos por SALVADOR 

DA COSTA MARQUES e MARELIM BENEDITA BARROS MARQUES. Pois 

bem. Em análise minuciosa dos autos, não verifico a hipossuficiência 

alegada, uma vez que não houve juntada de nenhum comprovante de 

rendimento. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

embargante/executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, nos 

autos da ação monitória (código 135611), a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Aliado a isso, o art. 702 do 

CPC é categórico ao prever que os embargos serão opostos nos mesmos 

autos. Assim, verifica-se que a petição protocolada pela parte embargante 

não obedece ao ordenamento vigente, motivo pelo qual, não pode ser 

recebida por este juízo, por ser inepta. Ex Positis, nos termos do art. 330, I, 

do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial, e via de consequência, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, nos ternos do art. 485, IV, do 

CPC/2015. DETERMINO a juntada dos Embargos nos autos de código 

135611 (Ação Monitória). P. I. C. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Cumpra-se. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000381-60.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000381-60.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: JOSE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos Trata-se de Ação Previdenciária 

de Concessão de Auxílio-Doença proposta por José Gonçalves da Silva 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

asseverando o autor que é portador de moléstia que o impossibilita para 

as atividades laborais. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a 

inicial, designando a perícia medida (Id 25788817). Laudo pericial (Id 

20842771). Devidamente citado, apresente contestação (Id 25709417). A 

parte autora impugnou o laudo médico (Id 25804256). É o relatório. Decido. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Partes 

legítimas e legítimo interesse de agir. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Passo a análise do mérito. Em que pese as razões do 

Instituto Nacional de Seguridade Social, tenho que deve ser concedido o 

auxílio doença a parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver com a sua capacidade 

reduzida para o exercício de atividade, não se podendo falar em 

cerceamento de defesa e ausência de interesse processual. O art. 59 da 

Lei 8.213/91 prevê que: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Nos 

termos do artigo supracitado, para que a parte autora faça jus à auxílio 

doença a mesma deve estar incapaz para a atividade laboral. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de lesão que 

o(a) incapacita de forma parcial e temporária para a atividade que exerce. 

Descreve a perícia que o(a) autor(a) é portador de sequela de fratura da 

tíbia direita – T93. Segundo o laudo, a incapacidade é parcial e temporária 

(item 6, g). Quanto ao período de carência, a questão está superada, uma 

vez que o(a) autor(a) se verifica a condição de segurado por mais de 12 

contribuições, tendo inclusive recebido auxílio doença administrativamente. 
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Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença, desde o dia 

02.06.2018 (data da cessação indevida), observando prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em 

vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte 

mil reais). Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA LISBOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000394-25.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BALBINA 

LISBOA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

22/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-62.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000398-62.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:FABIANA 

MAGALHAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIANO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PROCESSO n. 1000399-47.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENEDITO 

JULIANO RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEDIL MARCIANO 

PIRES DA SILVA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

22/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-68.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que se manifeste sobre 

cumprimento da sentença, bem como para que informe nos autos dados 

bancários para expedição do alvará.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58126 Nr: 1122-35.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra da Silva Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o depósito voluntário, vistas a requerente a fim de informar 

se concorda com o pagamento no prazo de 05 dias, sendo a inércia 

interpretada como aceitação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-20.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DELGADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001968-20.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANE DELGADO DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 
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art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável, comprovante de 

residência em nome da parte autora, pois o que fora apresentado é 

suficiente, uma vez que se trata da genitora da parte promovente. Vencida 

a preliminar, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9990-7395, faturas de 

cobrança e relatórios de chamadas que, em conjunto com as telas 

sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NELSON VELASQUEZ DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000006-25.2020.8.11.0028. REQUERENTE: HENRY NELSON VELASQUEZ 

DURAN REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

HENRY NELSON VELASQUEZ DURAN em face de BANCO BRADESCARD 

S.A. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não é 

necessário o ingresso com demanda administrativa para que então se 

postule em juízo. Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. 

Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome negativado 

por dívida ilegítima, mesmo desconhecendo os descontos realizados em 

sua fatura de cartão de crédito. Relata que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 319,16 (trezentos e 

dezenove reais e dezesseis centavos), inscrito em 15/12/2019. 

Destaque-se ainda que em contestação a requerida não comprovou 

devidamente a origem do débito, não havendo provas que demonstrassem 

a legitimidade da cobrança. Constatada a ausência de prova cabal, para a 

elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados ao requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a preliminar 

suscitada e opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 319,16 (trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos), 

inscrito em 15/12/2019; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

do requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-58.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002250-58.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JUCIMARE SOUZA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 
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ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos oficiais, em razão 

da existência de extrato aceito juntado pela parte autora. Vencida a 

preliminar, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9661-1022, contrato 

assinado firmado com a apresentação de documentos pessoais e relatório 

de chamadas, em conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a 

utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837 Nr: 2-87.1987.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Locatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Maria José do Nascimento - OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 CERTIFICO diante do lapso temporal do pedido de desarquivamento sem a 

procura dos autos para carga, que retorno-o ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11050 Nr: 51-25.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andares - Associação Novorizontina de 

Desenvolvimento Artístico e Social.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:Mat. 1380475, Solange de Holanda Rocha - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em atendimento a decisão juntada as fls.104, que intimo os 

advogados do Exequente, para que indique outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000226-50.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO BONFIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

DENISE ARAUJO RABELO BONFIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000226-50.2020.8.11.0019 Assunto: [Atos 

executórios] Autor: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA Requerido: IVALDO BONFIM DOS SANTOS e outros 

Vistos. Trata-se de carta precatória cuja natureza do ato processual não 

exige a intervenção deste juízo deprecado, razão pela qual DETERMINO a 

devolução da presente missiva à Comarca de Origem, com as cautelas e 

homenagens de estilo, a fim de que o Setor responsável tanto no presente 

caso, como nos casos futuros, expeça e dê o devido cumprimento, nos 

termos do Portaria n.º 142/2019 da CGJ, vejamos: “Art. 1º Regulamentar o 

cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de 

origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no sistema 

PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 2º 

Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a intervenção 

do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser expedidos pelo 

juízo de origem e encaminhados à central de mandados da comarca na 

qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se distribuição de 

carta precatória, bem como despacho do juiz da comarca-destino. Art. 3º 

A guia para pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento. Art. 4º Esta 

Portaria entra em vigor na data da sua publicação.” Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 9 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-42.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEURISMAR DA SILVA FRANCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000287-42.2019.8.11.0019 Assunto: [Guarda, 

Fixação, Reconhecimento / Dissolução] Autor: DANIEL GOMES MOREIRA 

Requerido: CLEURISMAR DA SILVA FRANCO Vistos. Tendo em vista o 

acordo entabulado entre as partes na audiência de conciliação de id 

25972124, verifica-se que nada foi dito acerca da união estável 

supostamente vivenciada pelas partes, razão pela qual antes de 

homologar o acordo supracitado, DETERMINO a intimação da parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez), manifeste concordância, ou não, 

com o período da união estável apresentado na exordial, a fim de que seja 

reconhecida e dissolvida em sede de sentença. Outrossim, considerando 

as diretrizes insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se dê vista dos autos ao Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, para se manifestar no que entender de direito acerca do 
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acordo firmado entre as partes na audiência de conciliação. Após, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos-MT, 11 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-03.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILDO ELIAS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo :  1000115 -03 .2019 .8 .11 .0019 . 

DMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAMILDO ELIAS DE OLIVEIRA REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL SENTENÇA 1. Relatório 

Trata-se de Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário, 

proposta por RAMILDO ELIAS DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando o recebimento de benefício previdenciário de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, sustentando, para tanto, 

o preenchimento dos requisitos necessários à concessão. Alega, em 

síntese, que protocolou junto à requerida processo administrativo com 

pedido de auxílio-doença, sendo deferido, porém, cessado em 23/03/2018. 

Verbera que é incapacitado para o trabalho em consequência de uma 

deficiência em sua mão, bem como que durante o período em que recebia 

o benefício o requerente desenvolveu uma doença mental que lhe 

incapacitou totalmente para atividades laborativas. Com a inicial vieram os 

documentos pessoais da requerente, bem como os que pretende 

comprovar os requisitos para concessão do benefício requerido, sendo a 

assistência judiciária gratuita deferida no despacho inicial de id. 19246413, 

ocasião em que fora indeferido o pedido de tutela de urgência, bem como 

determinada a realização de perícia médica. Laudo Pericial acostado no id 

19246413. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

e documentos no id 21134120, suscitando a preliminar de prescrição, e no 

mérito insurge-se quanto ao preenchimento dos pressupostos 

autorizadores para recebimento do benefício pleiteado. Impugnação à 

contestação (id 21458105). Decisão de especificação de provas à id 

22366472. Manifestou a parte autora pelo julgamento antecipado da lide (id 

22660738). Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o relatório. 2. 

Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: 

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; (...)”. Inicialmente, faz-se imperioso anotar que a preliminar 

de prescrição ventilada pela parte requerida, não é aplicável ao caso em 

apreço em que a parte autora pleiteia o recebimento do benefício desde a 

data da cessação do pagamento na esfera administrativa, que ocorreu 

ano de 2018. Isto porque, eventual prescrição somente alcançaria as 

prestações não reclamadas dentro do lapso temporal de cinco anos, fato 

inocorrente no caso em apreço, cuja pretensão fora ajuizada em 

03/04/2019. No que tange as prestações eventualmente vencidas nos 

cinco anos que antecedem o ajuizamento da presente demanda, não há 

que se falar em prescrição, até mesmo porque, a referida preliminar não 

atinge o direito ao recebimento do benefício previdenciário, mas sim as 

prestações que vão prescrevendo em face da demora do beneficiário em 

requerê-las. Posto isso, REJEITO a PRELIMINAR arguida pela requerida, 

vez que, as parcelas pleiteadas pela parte autora são anteriores ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação, não estando 

fulminadas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da 

Lei n.º 8.213/91. Não havendo arguição de outras preliminares, bem como, 

não constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a 

serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Pois 

bem. Trata-se de Ação Previdenciária com intuito de obter reconhecimento 

do direito ao benefício previdenciário, em virtude da incapacidade alegada 

pela parte autora em sua exordial. No caso, não assiste razão a autora. 

Explico. 1 – Requisitos para a concessão dos benefícios pretendidos. O 

benefício da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos, 

nos termos dos arts. 42 e 26, II da Lei nº 8.213/91. a) qualidade de 

segurado; b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, 

dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de 

doença profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das 

doenças especificadas no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) incapacidade 

total e permanente do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o 

exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 59 e 

26, II da Lei nº 8.213/91: a) qualidade de segurado; b) cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente 

de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e 

de acometimento de alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) incapacidade temporária para o trabalho ou atividade 

habitual do segurado por mais de 15 dias; d) que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. 

Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa, constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir, com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes, a real condição do segurado para o trabalho. Assim sendo, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar, 

restando comprovada a incapacidade laboral total e permanente da autora, 

sendo que o Sr. Perito em resposta ao quesito “h” fixou a data de 

fevereiro de 2003, como sendo a provável do início da incapacidade. 2 – 

Direito ao benefício pretendido. Não estão presentes os requisitos para a 

concessão do benefício de auxílio-doença. A qualidade de segurado e o 

cumprimento da carência não restaram comprovados, tendo em vista que 

na exordial a parte autora esta qualificada como desempregada, não 

possuindo qualquer informação nos autos se o requerente é trabalhador 

urbano ou rural, bem como apesar de estar descrito na petição inicial que: 

“o REQUERENTE contribuiu vários anos para previdência, conforme 

comprova os documentos anexos, inexiste qualquer documentação nos 

autos que comprove a alegada contribuição, acostando o autor apenas 

cópia da CTPS sem qualquer vínculo registrado. Outrossim, os 

extratos/cadastros apresentados pela parte requerida apenas 

demonstram que a parte autora recebeu o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez com data início em 04/05/2002 e data fim em 

23/09/2019, ou seja o início do recebimento do benefício supracitado é 

anterior ao início da data da incapacidade reconhecida na perícia médica 

apresentada nos autos. Ademais, nos documentos apresentados pela 

autarquia requerida o autor está qualificado como desempregado, já no 

laudo pericial a profissão declarada pelo autor foi de serviços gerais em 

serraria e agropecuária, porém, além de não ter acostado qualquer 

documentação da atividade do autor na exordial, sequer foi descrito algo 

acerca da profissão anteriormente desenvolvida pelo requerente, ou a 

existência de contribuições facultativas, razão pela qual não restou 

demonstrada a carência exigida. Além disso, existem algumas doenças 

que oportunizariam o recebimento do benefício, independente de 

contribuição, contudo, também não é o caso, visto que as doenças 

constatadas em pericia, não são aquelas especificadas no art. 151 da Lei 

nº 8.213/91, quais sejam: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de 

doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a 

concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao 

segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes 

doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose 

múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica 

adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão 

da medicina especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015). À 

evidência, verifico que não foram preenchidos os requisitos para a 

concessão do respectivo benefício, tornando-se incontroversa a falta de 

comprovação de carência para a concessão do benefício. 3. Dispositivo 

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 
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IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez, proposta por RAMILDO ELIAS DE OLIVEIRA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 

4. Providências Finais Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO 

a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO 

em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade antes deferida, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. 

INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos /MT, 10 de março de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-53.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA RODRIGUES RUFATTO (REU)

CARMEN MONTAGNA (REU)

CM POTENCIAL AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA PROCESSO: 1000198-53.2018.8.11.0019. 

AUTOR(A): MASTER MIX COMERCIAL LTDA RÉU: CM POTENCIAL 

AGRONEGOCIOS LTDA - ME, CARMEN MONTAGNA, ROBERTA 

RODRIGUES RUFATTO 1. Relatório Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por MASTER MIX COMERCIAL LTDA (DISTRIVET) em 

face de CM POTENCIAL AGRONEGOCIOS LTDA (POTENCIAL 

AGRONEGOCIOS), CARMEN MONTAGNA e OUTROS, todos devidamente 

qualificados. Entre um ato e outro, na realização de audiência de 

conciliação, as partes realizaram acordo (id. 22880400). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Sabe-se que o pedido de homologação 

de acordo implica em extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do que disciplina o Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), 

art. 487. Ademais, ressalto, por oportuno, que a suspensão é regulada 

pelo que preconiza o art. 313, inciso II, §4°, do Código de Processo Civil 

(Lei n. 13.105/2015), a qual é limitada ao prazo de 6 (seis) meses quando 

convencionado pelas partes. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes do processo ao id. 22880400, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. ADVIRTO que a extinção do processo não 

acarreta prejuízo para as partes, posto que eventual cumprimento de título 

judicial poderá ser postulado nos próprios autos. Por fim, tendo em vista 

que as partes acordaram antes da nomeação da defensora dativa Dra. 

Marcia de Campos Luna, REVOGO a nomeação de id. 22870197. Com 

espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerida em 

custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado 

com base no valor do acordo. Custas remanesce pela parte requerida. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos, 10 de março de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000341-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DOJIVAL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ARAUJO RABELO BONFIM DOS SANTOS (REU)

IVALDO BONFIM DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000341-45.2018.8.11.0018 Assunto: [Cheque] 

Autor: DOJIVAL FRANCISCO DA SILVA Requerido: IVALDO BONFIM DOS 

SANTOS e outros SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação monitória ajuizada 

por DOJIVALDO FRANCISCO DA SILVA em face de IVALDO BONFIM DOS 

SANTOS e DENISE ARAUJO RABELO BONFIM DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, antes mesmo de 

serem citados, os requeridos compareceram no balcão desta Secretaria e 

noticiaram a realização do pagamento integral do débito, ora cobrado, 

apresentando recibo assinado pelo requerente (id 24785896). Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário relatório. Fundamento e 

decido. Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelos devedores, 

conclui-se que a presente demanda exauriu sua finalidade, ante ao 

pagamento integral da dívida. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, na forma do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Isento o(s) requerido(s) de custas, nos moldes do artigo 701, §1º do CPC. 

Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se o 

requerente para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que 

está determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes. Deixo de fixar condenação a título 

de honorários advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório. 

TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVE-SE com as respectivas baixas, 

inclusive no Cartório Distribuidor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 11 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000291-79.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL OAB - MT24888/O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 1000291-79.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP REU: JULIANA 

TINEU NUNES ZECCHIN 1. Relatório Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA- EPP em face de 

JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN, ambos devidamente qualificados. Entre 

um ato e outro, as partes realizaram um acordo extrajudicial, pugnando por 

sua devida homologação, conforme petições de id 25376928. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Sabe-se que o pedido de homologação 

de acordo implica em extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do que disciplina o Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), 

art. 487. Ademais, ressalto, por oportuno, que a suspensão é regulada 

pelo que preconiza o art. 313, inciso II, §4°, do Código de Processo Civil 

(Lei n. 13.105/2015), a qual é limitada ao prazo de 6 (seis) meses quando 

convencionado pelas partes. Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, “b” do NCPC, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

nos exatos termos da petição protocolada (id 25376928). Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, sem, 

contudo, suspende-lo. ADVIRTO que a extinção do processo não acarreta 

prejuízo para as partes, posto que eventual cumprimento de título judicial 

poderá ser postulado nos próprios autos. Custas remanescentes pela 

parte requerida, conforme acordado pelas partes. Os honorários foram 
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acordados, motivo pelo qual deixo de fixar. Após o trânsito em julgado, 

remeta-se ao arquivo, com baixa nos registros. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos 

/MT, 11 de março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 20/2020-CPAN

 A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juiz de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no expediente-cia n. 0087341-57.2018.8.11.0000, a qual determina 

a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da Sr.ª 

FRANCISCA DIAS GLÓRIA FERREIRA, Juíza de Paz do município de 

Canabrava do Norte/MT, a fim de apurar eventual desobediência no 

descumprimento das determinações destinadas à regularização dos 

informes relativos ao período de 2012 a 2018.

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possível inobservância 

de prescrições legais ou normativas (art. 37, caput, da CF, art. 11, inciso II, 

da Lei n. 8.429/1992 e art. 266 e seguintes do COJE).

RESOLVE:

 Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor de 

FRANCISCA DIAS GLÓRIA FERREIRA, Juíza de Paz do município de 

Canabrava do Norte/MT, com fundamento no artigo 37, caput, da CF , art 

igo 11, inciso II, da Lei n. 8.429/1992 e art igo 266 e seguintes do COJE c/c 

artigo 178 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, para apuração dos 

fatos constantes na decisão proferida pelo Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no expediente-cia n. 0087341-57.2018.8.11.0000.

 II - Determinar o registro, autuação e juntada de todos os elamentos 

mencionados nesta Portaria, os quais serão partes integrante do presente 

Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que delimitam os fatos a 

serem apurados.

II - Determino a citação da Sr.ª FRANCISCA DIAS GLÓRIA FERREIRA, Juíza 

de Paz do município de Canabrava do Norte/MT, entregando-lhe uma via 

desta Portaria e documentos que integram o presente Processo 

Administrativo Disciplinar, para, querendo, apresentar resposta no prazo 

de 10 (dez) dias, inclusive indicando e produzindo as provas de seu 

interesse.

 IV - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, venham os autos 

conclusos para posterior deliberação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 9 de março de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000194-22.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY MEDICAL 2002 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA RODRIGUES DA FONSECA OAB - DF27824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SANTANA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, para cumprimento da carta precatória supra, sendo cobrado o 

valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8356 Nr: 630-86.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderino Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o CPF da herdeira Raquel Alves Pereira foi informado 

incorretamente-fl. 188, não foi possível a expedição do alvará eletrônico 

em seu favor, razão pela qual, intime-se a parte autora para, em 10 dias, 

providenciar o necessário a fim de viabilizar a liquidação total da execução 

e consequente extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17756 Nr: 1600-47.2010.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Decisão

Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18981 Nr: 2804-29.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Santana Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:16171-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Tendo em vista a apresentação de apelação pelo INSS, RECEBO o recurso 

e determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).
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Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19127 Nr: 2950-70.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Lopes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Considerando que foi expedido precatório – PRC nos autos para 

pagamento das parcelas atrasadas ao requerente, bem como o decurso 

do prazo maior para o seu processamento, defiro o derradeiro pedido, 

procedendo a quitação do honorário sucumbencial, consoante alvará 

anexo.

 No mais, aguarde-se em secretaria o pagamento das parcelas atrasadas.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 77094 Nr: 1170-51.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título judicial contra a fazenda pública em que foi 

expedido o RPV e a parte exequente informou a devida quitação, no qual 

requereu a expedição do alvará eletrônico e o arquivamento do feito (ref. 

43).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvará eletrônico devidamente expedido nesta data, consoante anexo.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ante o disposto na Medida Provisória n. 2.180/01, que 

alterou o art. 4º da Lei n. 9.494/97, a qual estabelece não serem devidos 

honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 

embargadas.

Custas processuais pela parte exequente.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 66024 Nr: 1726-87.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emival da Silva Bertunes, Izaildes Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Impulsiono os autos a fim de novamente intimar o requerido Emival da Silva 

Bertunes, através de seu advogado, para que compareça a esta 

Secretaria a fim de proceder a retirada do bem apreendido nos autos, 

conforme determinação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 86749 Nr: 7302-27.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wanderley Sudário Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WUEINER CRUZEIRO 

ASSIS VILELA, para devolução dos autos nº 7302-27.2017.811.0059, 

Protocolo 86749, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000286-97.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ARAUJO ANDRADE (REQUERENTE)

JOEL LEONIDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA DAS NEVES CANDIDA DE MELO SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE LURDES SOUSA (REQUERENTE)

ROBERTO LUIZ DA SILVEIRA (REQUERENTE)

SONIA MARIA BATISTA (REQUERENTE)

VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

VILMA ROSA TOLENTINO (REQUERENTE)

ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIO DE LIMA (REQUERENTE)

CLEUZA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

DELZA MARIA SERAFIM DA SILVA (REQUERENTE)

ENAURA DA FONSECA MAIA (REQUERENTE)

FLAVIO MELO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

GILZA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CESAR SOUSA BATISTA OAB - GO56037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000286-97.2020.8.11.0059. REQUERENTE: ALESSANDRA CARDOSO DA 

SILVA, ANA CLAUDIO DE LIMA, CLEUZA FERREIRA DA COSTA, DELZA 

MARIA SERAFIM DA SILVA, ENAURA DA FONSECA MAIA, FLAVIO MELO 

DA SILVEIRA, GILZA PESSOA, HERICA ARAUJO ANDRADE, JOEL 

LEONIDIO DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES CANDIDA DE MELO SILVA, 

MARIA DE LURDES SOUSA, ROBERTO LUIZ DA SILVEIRA, SONIA MARIA 

BATISTA, VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS, VILMA ROSA TOLENTINO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT Vistos, etc. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 16h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo para 

contestação contar-se-á da data da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002253-17.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-24.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDALVA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000265-24.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação nos autos, 

devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço indicado nos 

autos. Porto Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001179-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ FRITZEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001179-59.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que até a presente data a parte autora não 

apresentou manifestação em relação ao item 2 da certidão de intimação de 

ID 28886705, impulsiono os presentes autos com a finalidade de renovar o 

ato e reiterar a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, juntada aos autos no ID 

28884285, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 11 de 

março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000202-96.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000202-96.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca do inteiro 

teor da sentença de ID 30122254 que julgou extinto o processo sem 

exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, registrando-se que 

decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, os autos serão remetidos 

ao arquivo. Porto Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. D. M. (INVENTARIANTE)

J. G. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000203-81.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca do inteiro 

teor da sentença de ID 30141703 que julgou extinto o processo sem 

exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, registrando-se que 

decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, os autos serão remetidos 

ao arquivo. Porto Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-07.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002480-07.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO BARREIRA LEITE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 11 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 
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com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-36.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA ALVES REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001920-65.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS ALMEIDA LAMOUNIER OAB - GO46239 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 11 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA TORRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000092-68.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora, por meio de seu advogado para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quando então, em nada sendo requerido, os 

autos serão remetidos ao arquivo. Porto Alegre do Norte, 11 de março de 

2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 56034 Nr: 1023-93.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA MOTA, MARCELO MOTA 

VIEIRA, MÔNICA MOTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno da Carta precatória sem o devido cumprimento, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 91787 Nr: 10266-90.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Campelo da Silva, vulgo "Campelo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos autos à 1ª instância, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 dias, 

ficando cientes de que decorrido tal prazo os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 1584-20.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E FRANCO LTDA ME, HOZANA 

MARIA DOS SANTOS, JOÃO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em contato telefônico com o 

Dr. CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO, OAB/MT 22.160/B, através do 

telefone 66-98466-0821, procedi a sua intimação acerca da sua 

nomeação para o patrocínio da defesa do executado, o qual aceitou o 

encargo, ficando ciente do teor da decisão de Ref. 90, razão pela qual 

procedo , nesta oportunidade, o seu cadastro junto ao sistema apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 90839 Nr: 9758-47.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUELMA CORDEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CONFRESA, Secretário(a) 

Municipal de Saúde de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Despacho

Considerando o teor do petitório contido à referência 69, intime-se a parte 

impetrante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de aplicação da disposições constantes no 

artigo 8° da Lei 12.016/2009.

Sobrevindo informação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 94002 Nr: 11552-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASdO, MLDSM, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSeDME, GSdS, MSdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA COSTA LICO - 

OAB:25670 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel de Almeida - 

OAB:36973

 DESPACHO

Ante o teor da certidão contida à referência 59, destituo a causídica 

outrora nomeada, bem assim nomeio como curador especial o advogado 

Dr. Matheus Roos OAB/MT n.19739-O, para assistir a parte requerida. 

Consigno que o patrono deverá ser intimado, via telefone ou mesmo no 

balcão desta Serventia, para manifestar aceitação do encargo e, em caso 

de afirmativo, desde logo, indicar nos autos qual o grau de parentesco de 

Michele Sousa da Silva e Guilherme Sousa da Silva com o falecido Gaspar 

Moreira da Silva, bem como manifestar-se acerca da certidão contida na 

referência 48, indicando o endereço preciso dos requeridos na cidade de 

Confresa, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 95497 Nr: 12381-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão do oficial de Justiça (andamento contido à 

referência 37), intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 97839 Nr: 1407-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raoni da Silva Piagem - OAB:MT 

27154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão do oficial de Justiça (andamento contido à 

referência 36), intime-se a parte exequente, pessoalmente, haja vista o 

teor do petitório posto à referência 34, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem 

conclusos.

Atente-se a secretaria para o fato de que a exequente, atualmente, reside 

na Rua Tapirapé, número 5, Bairro Vila Nova, Confresa-MT, telefones: (66) 

98433-3442 e (66) 98433-4546.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 121974 Nr: 6275-38.2019.811.0059

 AÇÃO: Guarda c/c destituição do poder familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINA ALVES TAVARES, Filiação: Rosa 

Helena Alves Pereira e Adão Mariano Tavares, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Goiás atuando como 

substituto processual da criança Mario Sérgio Alves, postulou perante 

este juízo AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA 

PROVISÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em desfavor de 

REGINA ALVES TAVARES, ante a alegação de que a requerida é usuária 

de drogas e encontra-se em lugar incerto ou não sabido, e, atualmente a 

criança reside com a sua avó materna Rosa Helena Alves Pereira. 

Todavia, a avó não possui condições físicas e financeiras para cuidar do 

menor e requer que os cuidados deste sejam feitos pela tia-avó materna 

Alessandra Alves Pereira Ribeiro.

Despacho/Decisão: Recebo os autos e convalido os atos já praticados. Em 

prosseguimento, determino a citação da requerida por edital, conforme 

requerido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 10 

(dez) dias, conforme preconizado no art. 158 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transcorrido o prazo “in albis”, nomeio, desde já, a advogada 

Luana Costa Lico – OAB/MT 25670-O – para patrocínio da defesa da 

requerida, para fins de exercer o múnus de curadora especial.Sem 

prejuízo no cumprimento das deliberações supra, oficie-se à equipe 

multidisciplinar, por do GPSEM, para que realizem estudo psicossocial junto 

ao lar em que vive o menor, devendo serem descritas as informações que 

as profissionais reputarem pertinentes.Apresentada defesa e acostado ao 

feito o laudo sobredito, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Após, conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 900-9.2007.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício de Paula Jacinto, Lilian Costa Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Queiroz de Mendonça, Dirce Nunes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Garibalde Silva - 

OAB:32.550 - SP, Odair Flauzino de Moraes - OAB:115-A/RO, Roger 

dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:SP - 83.161

 Diante da proposta de honorários periciais juntada às fls. 286/287, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autor para efetuar o depósito 

dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-19.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE SABINO SALVIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000330-19.2020.8.11.0059. 
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AUTOR(A): QUEILIANE SABINO SALVIANO REU: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Decisão Vistos, etc. Na decisão de ID 29906201 foi 

determinado que a autora apresentasse documentos comprobatórios da 

falta de condições econômicas de arcar com o pagamento das custas 

processuais, para fins de exame do pedido de justiça gratuita. Em 

contínuo, a autora acostou aos autos apenas extrato bancário de uma 

conta sem movimentação financeira. Pois bem. Pelos documentos 

apresentados, a autora não demonstrou, no entender desta magistrada, 

tratar-se de pessoa menos favorecida e, por consequência, a falta de 

condições financeiras de arcar com o pagamento das custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Isso porque a mera juntada 

de extrato bancário de conta sem movimentação não é suficiente para 

demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se, portanto, 

que os elementos dos autos evidenciam a falta de pressupostos legais 

para a concessão do benefício da justiça gratuita a parte autora. Vale 

frisar que é costumeiro nesta Comarca pessoas com poder aquisitivo 

requerer a Justiça Gratuita, retirando assim do juízo a possibilidade de 

aquilatar quem realmente tem a necessidade do deferimento do benefício. 

Sobre o assunto já se pronunciou Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery, “in verbis”: “A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 4ª ed. rev. e amp., RT, nota 1, 1749p.). Também 

a jurisprudência: TJMT - AGRAVO REGIMENTAL VISANDO ALTERAR 

DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA RECURSAL EM GRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - 

CAUSA DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO COM A PARTE SENDO 

REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - DECISÃO MANTIDA - 

REGIMENTAL IMPROVIDO. Se a decisão do relator, indeferitória de pedido 

de antecipação da tutela recursal que visa gratuidade de justiça ou 

recolhimento de custas ao final, se fundamenta no expressivo valor 

econômico da causa e na circunstância da parte estar representada por 

advogado particular, fazendo presumir a presença de condições de 

pagamento dos valores mínimos necessários à movimentação da máquina 

judiciária, deve ser mantida a decisão monocrática combatida. (TJMT - 

Numero: 53332 - Ano: 2007 - Magistrado: Dr. Marcelo Souza de Barros). 

Diante disso, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por não 

vislumbrar que a autora carece de recursos para arcar com o pagamento 

das custas processuais, na forma dos artigos 98 e 99 do CPC. Outrossim, 

a sistemática introduzida pelo Novo CPC confere ao magistrado a 

possibilidade para, de acordo com o caso concreto, modular a concessão 

da gratuidade da justiça, de modo a concedê-la de forma parcelada. 

Assim, embora a parte não possa ser considerada carente de recursos 

para arcar com as despesas processuais, considerando o valor da 

causa, o que reflete diretamente no valor das custas iniciais, o pagamento 

integral no início do processo pode se revelar oneroso à autora, podendo 

ocasionar a restrição do acesso à justiça. Com isso, o artigo 98, §6°, do 

CPC, permite o parcelamento de despesas processuais para aqueles que 

embora possuam capacidade financeira, o recolhimento das custas 

integralmente de plano implique em prejuízo às finanças pessoais. 

Portanto, a fim de não obstar o acesso à justiça, concedo o parcelamento 

das custas iniciais em 2 (duas) prestações mensais iguais e sucessivas. 

INTIME-SE a parte autora para recolhimento da primeira parcela das custas 

iniciais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Com o cumprimento, 

certifique o cartório e tornem os autos conclusos. Porto Alegre do 

Norte-MT, 10 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-80.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAL GOMES DE FREITAS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000313-80.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES EXECUTADO: EMIVAL 

GOMES DE FREITAS Vistos, etc. Na decisão de ID 29708294 foi 

determinado que o autor apresentasse documentos comprobatórios da 

falta de condições econômicas de arcar com o pagamento das custas 

processuais, para fins de exame do pedido de justiça gratuita. Em 

contínuo, o autor acostou aos autos tão somente declaração de 

hipossuficiência. Pois bem. Pelo documento apresentado, o autor não 

demonstrou, no entender desta magistrada, tratar-se de pessoa menos 

favorecida e, por consequência, a falta de condições financeiras de arcar 

com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento 

próprio. O autor é contador, profissão que é notoriamente bem 

remunerada. Além disso, a simples apresentação de declaração de 

pobreza não demonstra a alegada hipossuficiência financeira. 

Constata-se, portanto, que os elementos dos autos evidenciam a falta de 

pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao 

autor. Vale frisar que é costumeiro nesta Comarca pessoas com poder 

aquisitivo requerer a Justiça Gratuita, retirando assim do juízo a 

possibilidade de aquilatar quem realmente tem a necessidade do 

deferimento do benefício. Sobre o assunto já se pronunciou Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “in verbis”: “A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício”. (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. rev. e 

amp., RT, nota 1, 1749p.). Também a jurisprudência: TJMT - AGRAVO 

REGIMENTAL VISANDO ALTERAR DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM GRAVO DE 

INSTRUMENTO - PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - CAUSA DE EXPRESSIVO 

VALOR ECONÔMICO COM A PARTE SENDO REPRESENTADA POR 

ADVOGADO PARTICULAR - DECISÃO MANTIDA - REGIMENTAL 

IMPROVIDO. Se a decisão do relator, indeferitória de pedido de 

antecipação da tutela recursal que visa gratuidade de justiça ou 

recolhimento de custas ao final, se fundamenta no expressivo valor 

econômico da causa e na circunstância da parte estar representada por 

advogado particular, fazendo presumir a presença de condições de 

pagamento dos valores mínimos necessários à movimentação da máquina 

judiciária, deve ser mantida a decisão monocrática combatida. (TJMT - 

Numero: 53332 - Ano: 2007 - Magistrado: Dr. Marcelo Souza de Barros). 

Diante disso, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por não 

vislumbrar que o autor carece de recursos para arcar com o pagamento 

das custas processuais, por ausência de provas, na forma dos artigos 98 

e 99 do CPC. Assim, consoante o disposto no artigo 290 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para recolher as taxas e custas processuais, 

conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e, por conseguinte, extinção do processo 

sem resolução de mérito. Com o cumprimento, certifique o cartório e 

tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte-MT, 10 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 3635-09.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimar Faria da Silva, Divino Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO DIAS DA SILVA, Filiação: Divina 

Maria de Jesus e Valdivino Dias da Silva, data de nascimento: 02/05/1972, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Citação do do réu Divino Dias da Silva, para apresentar 

defesa no devido prazo legal.

Despacho: Vistos.Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do 

§1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o ordinário.Citem-se os denunciados para responderem à acusação, 

por escrito, no prazo de 10(dez) dias, devendo constar no mandado que, 

na resposta, poderá argüirem preliminares e alegar tudo que interessem à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8(oito), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial 

deverá indagar aos acusados se os mesmos possuem advogado 

constituído ou condições para contratar tais serviços.Caso não possuam, 

retornem os autos conc lusos.Def i ro  os  requer imentos 

ministeriais.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 03 de março de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125853 Nr: 1009-36.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Sousa de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA COSTA LICO - 

OAB:25670 O

 Vistos.

Em tempo, haja vista que este Magistrado encontra-se respondendo 

cumulativamente pela Comarca de Vila Rica/MT e a 3ª Vara Criminal desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como a necessidade de 

realização de audiência de custódia nos presentes autos, designo a 

audiência de custódia para o dia 10/03/2020, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída, caso houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 122218 Nr: 6433-93.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Rodrigues dos Santos, Divino 

Francisco Ferreira, Jonathan Ferreira Januario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROOS - OAB/MT 19739/O, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

decisão de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124263 Nr: 8-16.2020.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 124263

Vistos.

Cuidam os autos de requerimento de medidas protetivas de urgência 

pleiteadas pela ofendida qualificada nos autos, como amparo na Lei nº 

11.340/06, em que pretende a proibição de aproximação e/ou contato por 

parte do Agressor para com a Vítima, dentre outras medidas liminares, em 

razão dos danos decorrentes da violência doméstica cometida pelo 

agressor qualificado nos autos.

O pedido foi formulado em sintonia com a referida lei, razão pela qual 

foram concedidas as medidas protetivas de urgência.

 Transcorridos alguns dias da concessão, a Vítima, por intermédio de sua 

Advogada (ref. 10), pugnou pela revogação das medidas outrora 

deferidas, argumentando que as partes resolveram se reconciliar, 

buscando o melhor para todos os envolvidos.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela revogação das 

medidas protetivas outrora deferidas.

É o relato. DECIDO.

Assim, o arquivamento do feito é viável, haja vista o desaparecimento dos 

motivos fáticos que ensejaram a concessão das medidas protetivas de 

urgência.

Além do mais, considerando-se o caráter cautelar das medidas protetivas, 

que se regem pela cláusula rebus sic stantibus, sobrevindo motivos 

fáticos ensejadores da tomada de providências dentro do preconizado 

pela Lei 11340/2006, a ofendida poderá procurar os órgãos públicos 

competentes para novamente pleitear medidas protetivas ou até mesmo 

outras providências mais gravosas previstas na Lei.

Por fim, considerando o pedido da Vítima, acompanhado da manifestação 

do MPE, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA anteriormente 

decretadas e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, 

observando-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124478 Nr: 149-35.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselia dos Anjos Vieira - 

OAB:54.954, Italo Regis de Amorim Freitas - OAB:16502/PB

 Código n.° 124478

Vistos.

Analisando os presentes autos com acuidade, diante de todos os 

elementos trazidos a este Juízo na defesa prévia (ref. 18), observo que 

não há provas suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de 

autorias que emergem dos autos em epigrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao Acusado MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN 

como incurso na prática dos crimes que ela descreve.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27/03/2020, às 14h30min (horário de Cuiabá).

Cumpra-se o contido no provimento da CGJ.

Cite-se o Réu, constando as advertências legais. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125800 Nr: 980-83.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Francisco Coimbra Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT

 ...Fundamento e DECIDO.Primeiramente, é cediço que a norma descrita no 

artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e 

que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação 

cautelar, o que este Magistrado já declinou na decisão proferida nos autos 

de código n.º 125887, em sede de plantão regionalizado, os quais, ao 

contrário do alegado pela Defesa do Acusado, mantêm-se inalterados; 

sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o 

condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão. Nesse sentido, em 

que pese a Defesa ter alegado a inexistência de “resultados práticos 

passíveis de gerar maiores danos na vítima e uma reprimenda”, conforme 

se infere dos autos, além de descumprir as medidas protetivas decretadas 

por este Magistrado, logo no dia seguinte a sua concessão, ainda 

ameaçou a Vítima, dizendo que “ia dar um tiro no meio da testa dela”; 

ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, inexistem fatos 

novos que justifique a revisão da decisão proferida em sede de audiência 

de custódia, a cerca de 10 (dez) dias, a qual manteve a prisão preventiva 

do Acusado, ante o real perigo à integridade física da Vítima.Portanto, os 

argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não afastam o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.Isto posto, com arrimo nestes 

fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado 

MARCOS FRANCISCO COIMBRA FEITOSA.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 126022 Nr: 1107-21.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilson da Silva Lima, Jose Ferreira Ribeiro 

Neto, Weslley Hudson Rodrigues Mendes, Tulio Gomes Jorge, Ronildo 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, esclareço que, este Magistrado, passou a responder pela 

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, assim como 

pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é Juiz Titular, estando 

ambas a uma distância de 130km, o que proporciona o deslocamento até 

esta Comarca tão somente uma vez por semana, quando deve-se priorizar 

as audiências de réus presos, júris e custódias.

Assim, estando ciente da decisão designo Audiência de custódia para o 

Dia 10/03/2020, às 15:00 horas (horário local de Cuiabá).

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 3425-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Charles Bonifácio Agapito, Damião 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 Vistos.

Primeiramente, esclareço que, este Magistrado, passou a responder pela 

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, assim como 

pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é Juiz Titular, estando 

ambas a uma distância de 130km, o que proporciona o deslocamento até 

esta Comarca tão somente uma vez por semana, quando deve-se priorizar 

as audiências de réus presos, júris e custódias.

Assim, por não verificar alternativa, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada nos presentes autos, para o dia 13/08/2020 às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Proceda-se as intimações necessárias.

No mais, considerando que foi certificado nos autos a vinculação do valor 

remanescente da fiança, EXPEÇA-SE o competente alvará, para a conta 

bancária apresentada pela Defesa do Acusado Damião Ferreira de Souza 

(ref. 119).

Ciência ao Ministério Público Estadual e as Defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 126018 Nr: 1103-81.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão juntada na ref:01, impulsiono os autos, 

intimando a defesa do acusado para ciência da decisão proferida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 89086 Nr: 8747-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Justina Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO oo Dr. Matheus Roos, OAB/MT n. 19.739, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa da ré DAIANE JUSTINA OLIVEIRA 

PEREIRA , devido à ausência de Defensor Público atuando nesta Comarca, 

conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 98392 Nr: 1709-80.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton de Souza, epíteto "Miltinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO REGIS DE AMORIM 

FREITAS - OAB:16502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Dr. ÍTALO RÉGIS DE AMORIM FREITAS - OAB/PB 16.502, para 

que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa do réu AMILTON 

DE SOUZA, devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 104335 Nr: 5072-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rodrigues Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 INTIMO o Dr. Nelton Schwingel OAB/MT 14175/A, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa do réu DIEGO RODRIGUES FELIX, 

devido à ausência de Defensor Público atuando nesta Comarca, conforme 

decisão de ref. 7.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 106139 Nr: 6104-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington da Silva Soares, Eurípedes Borges 

da Cunha, Claudio da Silva Barboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 INTIMO o Dr.ADÃO DELGADO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 26.684-O, para 

que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa dos réus 

CLAUDIO DA SILVA BARBONI, EURÍPEDES BORGES DA CUNHA E 

WASHINGTON DA SILVA SOARES, devido à ausência de Defensor 

Público atuando nesta Comarca, conforme decisão de ref. 7.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 7161-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudilson Francisco da Silva, Wellington 

Oliveira Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 INTIMO o Dr. ITIEL GOMES DA COSTA, OAB/MT 21.499-O, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa dos réus 

CLEUDILSON FRANCISCO DA SILVA E WELLINGTON OLIVEIRA 

CIRQUEIRA , devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 7577-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO oo Dr. Matheus Roos, OAB/MT n. 19.739, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa da ré RONICLEI DA SILVA GOMES 

, devido à ausência de Defensor Público atuando nesta Comarca, 

conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 112260 Nr: 565-37.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzicleia da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO oo Dr. Matheus Roos, OAB/MT n. 19.739, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa da ré LUZICLÉIA DA SILVA 

MOREIRA , devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 113553 Nr: 1444-44.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronis Ferreira da Silva, Cristiano Pereira da 

Silva, Creunice Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 INTIMO o Dr. Nelton Schwingel OAB/MT 14175/A, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa dos réus CREUNICE PEREIRA DA 

SILVA E CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, devido à ausência de Defensor 

Público atuando nesta Comarca, conforme decisão de ref. 23.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 115301 Nr: 2509-74.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 INTIMO o Dr.ADÃO DELGADO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 26.684-O, para 

que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa da ré POLIANA 

PEREIRA RIBEIRO, devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 116386 Nr: 3169-68.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliny Santos Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 INTIMO o Dr. ITIEL GOMES DA COSTA, OAB/MT 21.499-O, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa da ré ALINY 

SANTOS LUZ, devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 118958 Nr: 4637-67.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Vinicius Coelho de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROOS, OAB/MT 19.739, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

nomeação dativa, para atuar na defesa do réu PABLO VINICIUS COELHO 

DE SOUSA, devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 120191 Nr: 5316-67.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI DA SILVA PIAGEM - 

OAB:27154/O

 INTIMO o Dr. RAONI DA SILVA PIAGEM, OAB/MT n. 27.154/O, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa do réu PAULO 

CESAR LOPES DA SILVA , devido à ausência de Defensor Público 

atuando nesta Comarca, conforme decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 110018 Nr: 8106-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Ferreira de Souza, Agilson Vieira de 

Souza, Fabiola Ferreira de Freitas, URBANO DARCI NIENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Italo Regis de Amorim Freitas - OAB:16502/PB, 

ROMILDO ALVES MATOS - OAB:18173-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR as defesas dos acusados, por intermédio de 

seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 123408 Nr: 7168-29.2019.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS SILVA DA SILVA, 

Cpf: 87885042200, Filiação: Enedina Silva da Silva, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido constante na cota Ministerial 

(ref. 14), portanto, intime-se o Agressor, via edital, das medidas protetivas 

deferidas em seu desfavor.Após o decurso do período de 06 (seis) 

meses da intimação editalícia, intime-se a Vítima, para que manifeste se 

possui interesse na manutenção das medidas, devendo, se for o caso, 

indicar os motivos concretos da requisição.Com a juntada da certidão do 

Oficial de Justiça contendo a manifestação da Vítima, dê-se vista ao 

Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Uslei Alves de Lima, 

digitei.

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VITIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo. 

Medidas Protetivas: Dessa maneira, verifico estarem presentes as 

circunstâncias autorizadoras da aplicação da Lei n° 11.340/2006 à 

espécie, por conseguinte, fixo as seguintes medidas protetivas de 

urgência:1. Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a 

requerente; 2. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1111) (cem) metros distância 

entre a ofendida e o agressor; 3. Proibição de contato com as ofendidas, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4. 

Proibição de frequentar o local de residência e de trabalho da ofendida.

Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124260 Nr: 4-76.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de São José do Xingu/MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleuza da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Impulsiono os autos intimando as partes para ciência da decisão juntada 

na ref:10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125804 Nr: 984-23.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Polícial de Confresa MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT, JOÃO PAULO SANTANA MORAIS - OAB:24933/O

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva apresentado pela 

Defesa Técnica do Indiciado, ORLANDO MARTINS FARIA em sede de 

audiência de custódia.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os 

requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que 

este Magistrado já declinou na decisão de Ref. 12, os quais, ao contrário 

do alegado pela Defesa da Acusada, mantêm-se inalterados; sendo que 

os argumentos apresentados pela Requerente não possuem o condão de 

afastar o caráter cautelar de sua prisão.

 Nesse sentido, em que pese a Defesa ter alegado a inexistência da 

mercantilização da droga apreendida, esta declarou que a Indiciado não 

tem antecedente criminais, estar trabalhando e ter endereço certo, sendo 

que esses não são argumentos que por si só diante do fato concreto que 

possibilita a liberdade provisória.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa da Acusada não 

afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão 

preventiva da Requerente/Indiciada ORLANDO MARTINS FARIA.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

 No mais, cabe salientar que custodiado além do processo em tela possui 

mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor também 

expedido por essa comarca Id. 124881.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 83614 Nr: 5258-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROOS, OAB/MT 19739-O, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

decisão de ref. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 95406 Nr: 12320-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordania Santos Montel, Maiara Rodrigues dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 INTIMO o Dr. JADER FRANCISCO DEI RICARDI, OAB/MT 12.994, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa da(s) ré 

JORDANIA SANTOS MONTEL e MAIARA RODRIGUES DOS SANTOS, 

devido à ausência de Defensor Público atuando nesta Comarca, conforme 

decisão de ref. 7.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 107434 Nr: 6799-69.2018.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Jesus Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499-0- MT

 INTIMO o Dr. ITIEL GOMES COSTA, OAB/MT 21499-O, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da decisão de ref. 77.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125853 Nr: 1009-36.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Sousa de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA COSTA LICO - 

OAB:25670 O

 Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado ALEXANDRO 

SOUSA DE ARAÚJO, devidamente qualificado no feito em 

epígrafe.Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) 

comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar 

e justificar atividades, à começar do mês subsequente;b) proibição de 

frequentar bares, boates e locais congêneres; c) comparecimento a todos 

os atos do processo, bem como manter seu endereço atualizado; d) A 

proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo; ee) 

O cumprimento integral das medidas protetivas aplicadas nos autos de 

código n.º 125855.FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, 

DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER 

CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO 

CAUTELAR.Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA em nome de 

ALEXANDRO SOUSA DE ARAÚJO, salvo se por outro motivo o mesmo não 

deva permanecer preso.No mais, aguarde-se a chegada dos autos do IP, 

trasladando-se o necessário, como determina a CNGC. Em seguida, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000011-65.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000011-65.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: CLAUDILENE PAULINA DAMIAO SANDRO REQUERIDO: 

JOSE PEREIRA SANDRO FILHO 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso ajuizada Claudilene Paulina Damião Sandro em face de Jose 

Pereira do Sandro Filho, ambos qualificados nos autos. 3. Consta dos 

autos que as partes contraíram núpcias em 06/07/2007, conforme Certidão 

de Casamento em ID 17401544. 4. Em audiência de conciliação, manejada 

as técnicas inerentes, restou frutífero o ato, culminando na 

autocomposição entre as partes, conforme ID 29435907, razão pela qual, 

pugnam pela homologação do referido acordo. 5. Consta do referido termo 

que as partes acordam quanto ao divórcio, com bens a partilhar, 

passando a cônjuge varoa a utilizar o nome de solteira (Claudilene Paulina 

Damião). 6. As partes ratificam a minuta do acordo juntado no ID 

17401556, bem como o advogado do requerido manifestou requerendo o 

prazo de 10 (dez) dias para a juntada do extrato do empréstimo junto ao 

Banco do Brasil. 7. É o relatório. Decido. 8. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 9. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 10. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado, encontram-se regulares e preenchem os requisitos legais. 11. 

Definido o divórcio das partes e a partilha dos bens, logo, a vontade da 

requerente merece guarida. 12. Conforme se extrai do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo (audiência/petição de ID 

29435907), não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. 13. Ante ao exposto, e por tudo mais 

que dos autos constam, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, 

HOMOLOGO nos termos do art. 487, I, III CPC, o acordo firmado pelos 

requerentes em instrumento particular (ID 17401556), para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO de Claudilene Paulina Damião Sandro e Jose 

Pereira do Sandro Filho, mantida as cláusulas fixadas no referido acordo 

firmado em audiência de conciliação, conforme ID 29435907, extinguindo o 

presente feito com resolução de mérito. 14. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), no sentido de providenciar a necessária averbação na Certidão 

de Casamento, ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Claudilene Paulina Damião. 15. Concedo ainda aos 

requerentes, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei Federal n.º 1.060/1950 c/c art. 98 do CPC, motivo pelo qual declaro 

isentos do pagamento das custas e demais despesas processuais. 16. 

Considerando a nomeação de ID 17401221, ARBITRO os honorários em 

favor do douto advogado Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva OAB/MT Nº 

22.102/O, no valor equivalente a 04 (quatro) URH’s, bem como ao d. 

causídico Dr. Márcio Roberto Cruz OAB/MT 24.328, no equivalente a 01 

(um) URH, pelo ato da audiência de ID 29435907. 17. Expeçam-se a (s) 

respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 18. 

Sem sucumbência, ante a gratuidade deferida e natureza da demanda. 19. 

Após o trânsito em julgado, cumprida as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 20. Publique-se. 21. 

Registre-se. 22.Intime-se. 23.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000011-65.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000011-65.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: CLAUDILENE PAULINA DAMIAO SANDRO REQUERIDO: 

JOSE PEREIRA SANDRO FILHO 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso ajuizada Claudilene Paulina Damião Sandro em face de Jose 

Pereira do Sandro Filho, ambos qualificados nos autos. 3. Consta dos 

autos que as partes contraíram núpcias em 06/07/2007, conforme Certidão 

de Casamento em ID 17401544. 4. Em audiência de conciliação, manejada 

as técnicas inerentes, restou frutífero o ato, culminando na 

autocomposição entre as partes, conforme ID 29435907, razão pela qual, 

pugnam pela homologação do referido acordo. 5. Consta do referido termo 

que as partes acordam quanto ao divórcio, com bens a partilhar, 

passando a cônjuge varoa a utilizar o nome de solteira (Claudilene Paulina 

Damião). 6. As partes ratificam a minuta do acordo juntado no ID 

17401556, bem como o advogado do requerido manifestou requerendo o 

prazo de 10 (dez) dias para a juntada do extrato do empréstimo junto ao 

Banco do Brasil. 7. É o relatório. Decido. 8. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 
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lide. 9. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 10. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado, encontram-se regulares e preenchem os requisitos legais. 11. 

Definido o divórcio das partes e a partilha dos bens, logo, a vontade da 

requerente merece guarida. 12. Conforme se extrai do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo (audiência/petição de ID 

29435907), não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. 13. Ante ao exposto, e por tudo mais 

que dos autos constam, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, 

HOMOLOGO nos termos do art. 487, I, III CPC, o acordo firmado pelos 

requerentes em instrumento particular (ID 17401556), para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO de Claudilene Paulina Damião Sandro e Jose 

Pereira do Sandro Filho, mantida as cláusulas fixadas no referido acordo 

firmado em audiência de conciliação, conforme ID 29435907, extinguindo o 

presente feito com resolução de mérito. 14. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), no sentido de providenciar a necessária averbação na Certidão 

de Casamento, ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Claudilene Paulina Damião. 15. Concedo ainda aos 

requerentes, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei Federal n.º 1.060/1950 c/c art. 98 do CPC, motivo pelo qual declaro 

isentos do pagamento das custas e demais despesas processuais. 16. 

Considerando a nomeação de ID 17401221, ARBITRO os honorários em 

favor do douto advogado Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva OAB/MT Nº 

22.102/O, no valor equivalente a 04 (quatro) URH’s, bem como ao d. 

causídico Dr. Márcio Roberto Cruz OAB/MT 24.328, no equivalente a 01 

(um) URH, pelo ato da audiência de ID 29435907. 17. Expeçam-se a (s) 

respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 18. 

Sem sucumbência, ante a gratuidade deferida e natureza da demanda. 19. 

Após o trânsito em julgado, cumprida as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 20. Publique-se. 21. 

Registre-se. 22.Intime-se. 23.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000011-65.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: CLAUDILENE PAULINA DAMIAO SANDRO REQUERIDO: 

JOSE PEREIRA SANDRO FILHO 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso ajuizada Claudilene Paulina Damião Sandro em face de Jose 

Pereira do Sandro Filho, ambos qualificados nos autos. 3. Consta dos 

autos que as partes contraíram núpcias em 06/07/2007, conforme Certidão 

de Casamento em ID 17401544. 4. Em audiência de conciliação, manejada 

as técnicas inerentes, restou frutífero o ato, culminando na 

autocomposição entre as partes, conforme ID 29435907, razão pela qual, 

pugnam pela homologação do referido acordo. 5. Consta do referido termo 

que as partes acordam quanto ao divórcio, com bens a partilhar, 

passando a cônjuge varoa a utilizar o nome de solteira (Claudilene Paulina 

Damião). 6. As partes ratificam a minuta do acordo juntado no ID 

17401556, bem como o advogado do requerido manifestou requerendo o 

prazo de 10 (dez) dias para a juntada do extrato do empréstimo junto ao 

Banco do Brasil. 7. É o relatório. Decido. 8. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 9. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 10. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado, encontram-se regulares e preenchem os requisitos legais. 11. 

Definido o divórcio das partes e a partilha dos bens, logo, a vontade da 

requerente merece guarida. 12. Conforme se extrai do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo (audiência/petição de ID 

29435907), não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. 13. Ante ao exposto, e por tudo mais 

que dos autos constam, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, 

HOMOLOGO nos termos do art. 487, I, III CPC, o acordo firmado pelos 

requerentes em instrumento particular (ID 17401556), para o fim de 

DECRETAR o DIVÓRCIO de Claudilene Paulina Damião Sandro e Jose 

Pereira do Sandro Filho, mantida as cláusulas fixadas no referido acordo 

firmado em audiência de conciliação, conforme ID 29435907, extinguindo o 

presente feito com resolução de mérito. 14. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), no sentido de providenciar a necessária averbação na Certidão 

de Casamento, ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Claudilene Paulina Damião. 15. Concedo ainda aos 

requerentes, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei Federal n.º 1.060/1950 c/c art. 98 do CPC, motivo pelo qual declaro 

isentos do pagamento das custas e demais despesas processuais. 16. 

Considerando a nomeação de ID 17401221, ARBITRO os honorários em 

favor do douto advogado Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva OAB/MT Nº 

22.102/O, no valor equivalente a 04 (quatro) URH’s, bem como ao d. 

causídico Dr. Márcio Roberto Cruz OAB/MT 24.328, no equivalente a 01 

(um) URH, pelo ato da audiência de ID 29435907. 17. Expeçam-se a (s) 

respectiva (s) Certidão (ões) de Crédito em favor do (s) causídico (s). 18. 

Sem sucumbência, ante a gratuidade deferida e natureza da demanda. 19. 

Após o trânsito em julgado, cumprida as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 20. Publique-se. 21. 

Registre-se. 22.Intime-se. 23.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000491-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000243-43.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ESMENIA APARECIDA GOMES PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61472 Nr: 1214-50.2017.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEMIVAL DA SILVA, Cpf: 05118206154, 

Rg: 20252943, Filiação: Eva de Fátima da Silva, data de nascimento: 
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09/02/1987, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone (65) 9 9681-5354. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, 

CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar desta data, as 

seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:•ao agressor 

a proibição de aproximar-se, no limite de 200 metros, da vítima, de sua 

família e das testemunhas, e também de manter contato por qualquer meio 

de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);• a proibição do agressor de 

frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea 

“c”);Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 10/01/2019.DETERMINO 

ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial 

para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS IMPORTARÁ 

EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Acaso 

a situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta 

decisão, isto é, 10/01/2019, poderá a vítima comparecer em balcão de 

Secretaria e justificadamente postular a continuação das medidas, 

devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo para o fim 

das medidas, é dizer, entre os dias 10/12/2018 e 10/01/2019.Cuidando-se 

de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, 

precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Notifiquem-se 

pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e cumprimento 

desta decisão.Havendo interesse na revogação da medida por parte da 

vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no balcão da 

Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou, caso não 

possua condições de contratar um, informar perante a Secretaria do Juízo 

que deseja a nomeação de defensor dativo.Ciência ao Ministério 

Público.Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os 

autos.Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou 

sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente 

decisão proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de 

qua i sque r  das  pa r tes ,  de s a r q u i v e m - s e  e  v o l t e m - m e 

conclusos.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 10 de julho de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 09 de março de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63463 Nr: 781-12.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida do Amaral Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Paulo Roberto Rodrigues 

Germano, Monica Fatima Villar do Carmo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da decisão de 

22/01/2020 que, indefiriu a inicial e por consequência, JULGOU EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 694-95.2014.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Jucelena 

Candida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel Marcos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCELENA CANDIDA DA SILVA, Cpf: 

03090053101, Rg: 2155335-1, Filiação: Alcina Candido Silva e Manoel da 

Conceição Silva, data de nascimento: 19/09/1981, brasileiro(a), natural de 

Mirassol D'oeste-MT, casado(a), Telefone (65) 9662-1150. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: À luz do exposto, em razão da inércia da postulante, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, III do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 03 de outubro de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 09 de março de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62672 Nr: 279-73.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que afixei no átrio do Fórum de Porto Esperidião-MT, edital de 

citação para a executado , Marcos Pequeno da Silva, para querendo 

apresentar resposta no prazo legal. Eu, Antonio Marcos de Oliveira 

Correia, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68020 Nr: 1594-05.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedário Liberto de Jesus, Reginaldo Novaes 

de Araújo, Fernando Santos Pereira, Luciano da Cunha Gonçalves, Cícero 

da Silva, Elias Teixeira Torres, Lindomar da Conceição, Altamiro Soares de 

Araújo, Francisco Luiz da Silva, Gildécio Dias Santiago, Joel Antonio 

Nascimento, Paulo Roberto Novais de Araújo, Claudino de Oliveira, 

Genésio Rosa Gomes, José Martins Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 [...]Em face do exposto.Posto isso, REVOGO as prisões de Valério 

Ricarte, Mauro Gomes, Nilton Gomes de Lira, Abrão Lincan Paula, 

devidamente qualificados, servindo cópia da presente como alvará de 

soltura/contramandado de prisão em favor destes, devendo ser postos 

imediatamente em liberdade, acaso a prisão tenha sido cumprida e não 

hajam outros motivos para permanecerem presos.No mais, RECEBO a 
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denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de GEDÁRIO 

LIBERTO DE JESUS, REGINALDO NOVAES DE ARAÚJO, FERNANDO 

SANTOS PEREIRA, CÍCERO DA SILVA, LUCIANO DA CUNHA 

GONÇALVES, ELIAS TEIXEIRA TORRES, LINDOMAR DA CONCEIÇÃO, 

JOEL ANTÔNIO NASCIMENTO, GILDÉCIO DIAS SANTIAGO, GENÉSIO 

ROSA GOMES, CLAUDINO DE OLIVEIRA, ALTAMIRO SOARES DE 

ARAÚJO, PAULO ROBERTO NOVAIS DE ARAÚJO, FRANCISCO LUIZ DA 

SILVA e JOSÉ MARTINS CORREIA, devidamente qualificados nos autos, 

por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP[...]Conquanto o parquet 

tenha postulado pela renovação da prisão temporária de Genésio Rosa 

Gomes, entendo que esta não merece prosperar, eis que fora 

apresentada denúncia e a investigação policial já se encerrou, e assim 

não se vê o preenchimento dos requisitos da temporária. Principalmente 

pelo decurso de mais de 03 (três) meses sem que a prisão seja cumprida, 

não havendo qualquer notícia de que ele tenha se envolvido em atos 

visando à obstrução do regular prosseguimento das investigações. 

[...]Bem assim, não mais estão presentes os requisitos da prisão 

temporária,manter decretada a prisão temporária de Genésio se tornou 

demasiadamente gravosa, e totalmente fora do fim a que se destina, pelo 

que INDEFIRO tal pedido, e REVOGO a prisão temporária de Genésio Rosa 

Gomes, devidamente qualificado nos autos, servindo cópia da presente 

como contramandado de prisão/alvará de soltura, devendo ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67949 Nr: 1551-68.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu CRISTIANO PIRES DE ANDRADE, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180 do Código 

Penal, c/c art. 61, I, do mesmo código.Passo a dosar as penas a serem 

aplicadas ao réu Cristiano Pires de Andrade, nos termos do art. 68 do 

Código Penal. (...)Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que 

torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.Em atenção ao critério 

trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a 

pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.Conquanto a pena 

tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o condenado é 

reincidente, assim o regime inicial de cumprimento da pena será o 

semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal.In 

casu, entendo como descabida a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, II, do CP, bem 

como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP, 

uma vez que o réu é reincidente em crime doloso.Concedo ao réu o direito 

de recorrer em liberdade uma vez que o regime inicial de cumprimento da 

pena fixado foi o semi-aberto, não havendo proporcionalidade com a 

manutenção do condenado no cárcere, o que feriria o princípio da 

homogeneidade, bem assim revogo a sua prisão preventiva.

(...).Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:a)Lance o nome do réu no rol dos culpados;b)Expeça-se 

guia de execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em 

julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória;Observe-se a detração penal. c)Em cumprimento ao disposto no 

art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d)Comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal;P.R.I.C.Porto Esperidião/MT, 

10 de março de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000865-16.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LAZARIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

intimação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000886-89.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI WESCHENFELDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIELI CRISTINA DE CAMPOS OAB - SC38858 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE NICHTERVITZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Execução. Informo ainda que foi recolhido o valor de um ato, 

sendo que são três atos a serem realizados pela Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000807-13.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN CLOVIS CIELO OAB - SC45791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Vistos. O feito se encontra suspenso, conforme decisão de ID. 25334976, 

considerando-se a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da 

C o m a r c a  d e  R o n d o n ó p o l i s / M T  n o s  a u t o s  d e  n º 

1000614-95.2019.8.11.0080, que determinou a “suspensão do 

cumprimento de qualquer ato expropriatório/constritivo sobre ativos da 

requerente, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida 

acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela 

formulado”. Int. Aguardem os autos em cartório o deslinde dos autos de 

recuperação judicial nº 1000614-95.2019.8.11.0080, ou até ulterior 

deliberação judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000847-92.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE BALKE (EXECUTADO)

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXECUTADO)

NELSI BALKE (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando-se decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da 

C o m a r c a  d e  R o n d o n ó p o l i s / M T  n o s  a u t o s  d e  n º 

1000614-95.2019.8.11.0080, que determinou a “suspensão do 
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cumprimento de qualquer ato expropriatório/constritivo sobre ativos da 

requerente, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida 

acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela 

formulado”, DETERMINO a suspensão do presente execução, até ulterior 

deliberação judicial. Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, 

conclusos. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000890-29.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ITAGIBA CARVALHO DINIZ (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS REIS ULIANO OAB - PR77565 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RADER (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo que a distribuição se deu em 

desacordo com a Resolução n° 03/2018/TP, vejamos: “Art. 13. No Primeiro 

Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do 

Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: 

(...) § 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput 

deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.” Portanto, tendo em vista a incompatibilidade de sistemas, 

deixo de receber a presente ação, razão pela qual DETERMINO o 

arquivamento dos autos, devendo a PARTE AUTORA SER INTIMADA para 

distribuir o processo no Sistema Apolo, a fim de tramitar em 

conexão/dependência ao processo principal. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-36.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABC PLUS TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LIMITADA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 04/05/2020 às 13:15 (MT).

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000920-64.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO OURINVEST S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando-se o equívoco na distribuição da presente 

habilitação de crédito neste Juízo da comarca de Querência, vez que a 

recuperação judicial se encontra em trâmite no Juízo da 4ª Vara Cível da 

comarca de Rondonópolis (autos de nº 1000614-95.2019.8.11.0080), 

determino o cancelamento da distribuição deste feito, facultando-se a 

parte peticionante a habilitação de seu crédito naquele Juízo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000910-20.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA IARA IENERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECHER INVESTIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15652 Nr: 281-15.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 23 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30415 Nr: 386-84.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Lunkes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 852 de 948



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 23 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52388 Nr: 3795-92.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE CAMPOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 23 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53023 Nr: 4151-87.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 24 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59235 Nr: 2342-28.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 24 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 2525-96.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASARO FERNANDES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 24 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 2527-66.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 24 de abril de 2020, às 17h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados (via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

III – A parte deve levar todos os documentos e exames necessários para 

a realização da perícia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-50.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-50.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:FATIMA 
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APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000690-25.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT 

(DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para providenciar o deposito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 793,00(setecentos e 

noventa e três reais)(Mun. Bom Jesus do Araguaia - MT), mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro "Cidade de Bom Jesus do Araguaia", para que cumpra 

o mandado de CITAÇÃO. Não havendo manifestação da parte no prazo de 

30(trinta) dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 10 de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55764 Nr: 1389-67.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE SOUSA, JOÃO ABADIO DE MELO, 

Altamiro Schneider, Reynaldo Fonseca Diniz, PAULO SCHUH, LUCIANO 

SANTOS COSTA, FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia Antônia da Silva, Isabel Fernandes 

Santos de Castro, MARIA DA ESPERANÇA SOARES CAVALCANTE, 

Fabiano Rodrigues de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 - CGJ e Portaria 

n.° 31/2016, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o 

patrono(a) da parte autora, para que, providencie o deposito de diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal 

de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Citação de Ref: 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32498 Nr: 954-69.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Terezinha Zimignani, JOSIMEIRE 

SEVERINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Considerando que o Ministério Público já apresentou os seus memoriais 

finais, impulsiono o presente feito para INTIMAR o Douto Advogado das 

rés para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os MEMORIAIS 

FINAIS no interesse das denunciadas, conforme determinação constante 

na decisão proferida em Audiência na data de 16/05/2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000334-14.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000334-14.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: ALISON FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: ADRIANA 

DE MORAIS ARRUDA SENTENÇA 1.Relatório Aqui se tem ação de guarda 

com pedido de tutela de urgência proposta por Alison Fernandes dos 

Santos em desfavor de Adriana de Morais Arruda e em favor de H. V. F. 

de A. e H. F. de A. Afirmou que as crianças convivem com o requerente 

desde o mês de agosto de 2018, com o devido consentimento da 

requerida, em razão desta estar residindo no estado de Mato Grosso do 

Sul, mantendo o requerente a guarda das filhas desde então. Sustentou 

que a ora requerida, mãe das crianças, não se opõe com a guarda destas 

em favor do autor. Recebida a exordial, foi determinado a elaboração de 

laudo psicossocial na residência das crianças (ID 19992490). A requerida 

foi devidamente citada, conforme ID 2138367, deixando transcorrer o 

prazo in albis (ID 21384683). Realizado estudo psicossocial na residência 

em que se encontra inseridas as crianças, pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, concluindo que o genitor possui condições de manter a 

guarda das crianças, bem como que a avó paterna possui fortes vínculos 

com as crianças, auxiliando nos cuidados destas, e atestando que a 

genitora, ora requerida, não mantem contato com as infantes. Intimado 

para especificar as provas que pretende produzir, o autor requereu o 

julgamento antecipado do mérito (ID 26049042). O Ministério Público 

manifestou pela procedência dos pedidos. 2. Fundamento e decido. A 

guarda é uma garantia da criança e do adolescente ser criado em um 

ambiente que lhe proporcione o bem estar, imune de quaisquer 

maus-tratos ou abandono por seus responsáveis. Nesse viés, após 

análise detida dos autos, verifica-se que o pedido do autor merece 

acolhimento. Ressai do relatório psicossocial realizado pela equipe 

interdisciplinar deste Juízo que o genitor possui vínculos com as crianças, 

bem como que a avó paterna auxilia nos cuidados delas. Comprovou 

também que as crianças estão bem cuidadas, saudáveis e contentes, 

informando ainda que a infante Hellóa, no momento do atendimento, relatou 

não querer morar com sua mãe, estando feliz ao lado do pai e da avó. Não 

se pode olvidar que é assegurado à criança o princípio da proteção 

integral, devendo prevalecer o interesse dos filhos em relação à sua 

guarda. Ademais, o requerente demonstrou que preenche os requisitos 

necessários para a obtenção da guarda, não apenas pelo fato de 

conviverem em um ambiente familiar saudável, conforme relatório de 

estudo psicossocial realizado por este Juízo, situação está que 
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evidentemente favorecerá o crescimento e a formação das crianças, mas, 

sobretudo, por demonstrar o interesse na criação e o carinho a elas 

dispensados, como também preocupação com os formação escolar da 

criança Helloá, que já possui idade escolar, juntando aos autos declaração 

de matricula junto ao Ensino Fundamental. Além do mais, a parte requerida, 

apesar de devidamente intimada, se manteve inerte, não manifestando nos 

autos quanto ao seu interesse no exercício da guarda da menor. Assim, 

considerando que o autor vem tratando as crianças com amor e 

dispensado a elas os cuidados necessários, inexistindo nos autos 

quaisquer fatos a obstar a presente conclusão, entendo que o 

deferimento da guarda ao autor trará reais benefícios para o seu 

desenvolvimento e sua formação. 3. Dispositivo Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO E 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, para o fim de 

DEFERIR A GUARDA das crianças Helloá Vitória Fernandes de Arruda e 

Heloisa Fernandes de Arruda em favor do autor Alison Fernandes dos 

Santos, com fundamento no art. 1.584, do Código Civil e artigo 33 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lavre-se o competente termo de 

compromisso de guarda, advertindo-o que assumirá a responsabilidade de 

bem e fielmente desempenhar o encargo, sob risco de revogação. 

Condeno a ré ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios na importância de 10% sobre o 

valor da causa, conforme o artigo 85 § 2° e 90 do Código de Processo 

Civil. Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado. Ciência ao Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo mediante a 

adoção das formalidades de praxe. P.R.I.C. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000483-10.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

RAIMUNDA CONCEICAO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por 

Raimunda Conceição da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos. A parte requerente apresentou 

documentos comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. 

Asseverou, na petição inicial, ter postulado administrativamente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural) em 19/05/2017, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob a 

justificativa de ausência de comprovação do exercício de atividade rural 

pelo período de carência legalmente exigido. Recebida a inicial, este Juízo 

indeferiu a antecipação de tutela requerida, bem como determinou a 

citação da requerida. A parte requerida, na contestação, não diz nada 

relacionado ao autor, apenas reúne comentários à legislação 

previdenciária e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Em audiência de instrução, colheu-se prova 

testemunhal, por meio da oitiva de testemunhas. É o relatório. 2. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º, da Lei 

8.213/1991, que estabelece: Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Inicialmente, verifica-se que a autora tinha 59 (cinquenta e nove) anos de 

idade na data da propositura da ação, restando preenchido o requisito da 

idade mínima nos termos do art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme 

documentos pessoais anexos. Passa-se a analisar a qualidade de 

segurado da autora. A Lei 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 

3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Súmula 149 do Tribunal de Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região. Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural. Súmula 149, do Tribunal de Justiça. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. A autora 

aduziu, na petição inicial, exercer atividade rural em regime de economia 

familiar desde moça, juntamente com seus pais, e, posteriormente, com 

seu cônjuge. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a 

requerente acostou nos autos cópia de sua certidão de casamento de 

seus genitores, Antônio Acácio e Josefina da Conceição da Silva, 

constando a profissão daquele como sendo lavrador – ato realizado em 

27/07/1951. Além disso, a certidão de óbito de Antônio Acácio o identifica 

como sendo lavrador – falecido em 25/01/2012. A autora apresentou 

Certidão de Localização de Imóvel Rural e notas fiscais de compra e 

venda de insumos agrícolas referentes à propriedade rural denominada 

Sítio Santo Antônio, comunidade rural Pingador, município de Lambari 

D’Oeste-MT – datadas dos anos de 1999, 2002, 2011 e 2017. No entanto, 

tais documentos referem-se à propriedade dos genitores da autora, em 

período posterior ao seu casamento. Em nome próprio, a autora 

apresentou tão somente cópia de sua certidão de casamento com Rafael 

Mendes da Silva, constando a profissão de seu cônjuge como sendo 

lavrador – ato realizado em 17/07/1982. Na audiência de instrução 

realizada em 21/11/2019, inquiriram-se as testemunhas Eliodete Gerônimo 

da Silva e Mercedes Rosa Alves, ambos firmes em relatar a trajetória da 

requerente na condição de trabalhadora rural em regime de economia 

familiar. A primeira testemunha, Eliodete Gerônimo da Silva, declarou 

conhecer a autora há cerca de 32 anos. Indicou que o cônjuge da autora 

possui vínculo empregatício na Cooperativa Agrícola de Produtores de 

Cana de do Rio Branco – COOPERB, contudo, não soube informar em que 

área ele desempenha atividade laboral. Relatou que autora sempre residiu 

na propriedade rural de seus genitores. É de rigor destacar que a primeira 

testemunha, desde o início de sua oitiva, demostrou nervosismo ao ser 

inquirida. Além disso, demonstrou insegurança em suas alegações quanto 

ao aduzido exercício de atividade rural desempenhado pela autora. A 

segunda testemunha, Mercedes Rosa Alves, declarou conhecer a 

requerente há 35 anos. Ao ser questionada se o cônjuge da autora é 

agricultor, a testemunha respondeu que, atualmente, não ele reside na 

zona rural, pois é empregado na Cooperativa Agrícola de Produtores de 

Cana de do Rio Branco – COOPERB há cerca de 8 (oito) anos, contudo, 

não desempenha a atividade de cortador de cana. Novamente, ao ser 

questionada qual a atividade que o cônjuge da autora desenvolvia antes 

do seu vínculo empregatício na COOPERB, relatou não saber informar. 

Informou que a autora reside na comunidade rural Pingador, município de 

Lambari D’Oeste-MT, já tendo adquirido produtos agrícolas por ela 

produzidos. Destaca-se que, por várias vezes, a segunda testemunha 

demonstrou insegurança em suas alegações quanto ao aduzido exercício 

de atividade rural desempenhado pela autora. O fato de o marido possuir 

vínculo empregatício e a requerente ser pretensamente “trabalhadora 

rural”, por si só, não é óbice à concessão do benefício pleiteado, apenas 

obstaculiza, a depender do caso, a extensão da qualificação do cônjuge 

varão à autora, posto que comprovado que o mesmo exerceu labor 

urbano (ou outro vínculo celetista) por longo período. Todavia, a presente 

demanda deve ser julgada improcedente, tendo visto que a autora não 

logrou êxito em comprova o tempo de labor rural com início de prova 

material. A comprovação do período de carência foi realizada tão somente 

por prova exclusivamente testemunhal, não sendo corroborada por 

nenhuma prova documental, situação não aceita para a concessão do 

beneficio que se requer (aposentadoria por idade). Nesta senda, quanto à 

demonstração de serviço rural, exige-se razoável início de prova material, 
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além de prova testemunhal, consoante regra insculpida na Súmula 149 do 

STJ e 27 do TRF DA 1ª Região. Está consolidado na Súmula 149 do 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento que, para fins de 

demonstração do efetivo labor campesino desempenhado, deverá o 

trabalhador rural provar sua atividade no campo por meio de, pelos menos, 

início razoável de prova documental. No caso dos autos, os diversos 

documentos apresentados junto com petição inicial diz respeito aos 

genitores da autora, de modo que não conseguem demonstrar de forma 

plena e inequívoca que requerente desempenhou atividade rural no 

período de carência exigido. Como referido anteriormente, a autora 

apresentou, em seu nome, tão somente cópia de sua certidão de 

casamento com Rafael Mendes da Silva, constando a profissão de seu 

cônjuge como sendo lavrador – ato realizado em 17/07/1982. Neste viés, 

não tendo a requerente comprovado, mediante apresentação de 

documentação satisfatória, a ser corroborada por prova testemunhal, o 

tempo de carência de exercício de atividade rural, constata-se que este 

não possui direito ao benefício pleiteado. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que 

foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora a pagar ao 

advogado do réu honorários advocatícios no montante equivalente a 10% 

(dez por cento) da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão 

de a parte autora gozar dos benefícios da gratuidade judiciária. Condeno a 

parte autora a pagar à parte ré o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação, contudo, tal como os honorários, 

permanecerão suspensa sua exigibilidade. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado e feito as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000504-83.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

JOSE VITOR DE BARROS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de pensão 

por morte de segurado especial (rural), proposta por José Vitor de Barros 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos. O autor aduziu, na petição inicial, que era dependente de Avelina 

Aparecida de Barros, falecida em 30/06/2010, na qualidade de cônjuge 

sobrevivente. Declarou que a falecida, à época do óbito, desempenhava 

atividade rural em regime de economia familiar. Asseverou, na petição 

inicial, ter postulado administrativamente o benefício previdenciário de 

pensão por morte de segurado especial (rural) em 20/05/2019, pedido 

esse sem indicação, até a presente data, de análise administrativa por 

parte do requerido. A parte requerente apresentou documentos 

comprobatórios de início de atividade rural em nome próprio junto com a 

inicial. Citada, a parte requerida apresentou contestação, suscitando a 

preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, ante a 

ausência de prévio requerimento administrativo. Por fim, pugnou pela 

improcedência do pedido autoral. Em sede de impugnação à contestação, 

a parte autora reiterou os termos da petição inicial. Em audiência de 

instrução, colheu-se prova testemunhal, por meio da oitiva de 

testemunhas. É o relatório. 2. FUNDAMENTO. PRELIMINAR A parte 

requerida perpetrou que a demandante não submeteu sua pretensão à 

autarquia ré e que, portanto, não houve manifestação sobre o núcleo da 

pretensão autoral. Desse modo, suscita a carência de ação por falta de 

interesse de processual/agir, ante a ausência de requerimento 

administrativo. Ressai da inicial, e dos documentos postulatórios, que a 

requerente ingressou com o requerimento administrativo prévio em 25 de 

maio de 2019 (Protocolo de Requerimento 1532454824) e compareceu à 

Agência da Previdência Social na data agenda para apresentar a 

documentação necessária. No entanto, até a data do ajuizamento do 

presente feito (28/06/2019), não obteve resposta à sua pretensão, 

tampouco há nos autos informação no sentido de indeferimento ou 

concessão do benefício pela via administrativa. Conforme elucidou o Min. 

Luís Roberto Barroso, relator do Recurso Extraordinário 631240, o prévio 

requerimento de concessão de fato é pressuposto para que se possa 

acionar legitimamente o Poder Judiciário. No entanto, eventual lesão a 

direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou 

parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação (isto 

é, quando excedido o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei 

n. 8.213/1991). Assim, a postulação, na via judicial, ainda que sem 

requerimento administrativo, só se torna possível ante a recusa do INSS 

em apreciá-lo ou demora na apreciação do pedido, que justifique a 

intervenção do Judiciário para dirimir o conflito. No presente feito, é 

possível verificar que há pretensão resistida pela requerida decorrente do 

decurso de tempo para apreciação do pedido administrativo, que se 

equipara a seu próprio indeferimento. Diante disso, sem maiores 

digressões, rejeito a preliminar de carência de ação/falta de interesse de 

agir. DO MÉRITO A pensão por morte é o benefício da previdência social 

devido aos dependentes do segurado em função de sua morte, 

independentemente se estava na atividade ou aposentado. Está 

disciplinado nos artigos 16 e 74, da Lei n. 8.213/91, in verbis: Art. 16, Lei 

8.213/91. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

ou deficiência grave; II - os pais; III - o irmão, de qualquer condição, menor 

de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento. [...] § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada." Art. 74, 8.213/91. A pensão por 

morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida até 

noventa dias depois deste; II - do requerimento, quando requerida após o 

prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte 

presumida. Para a concessão do benefício previdenciário perseguido pela 

autora é necessário cumprir três requisitos, quais sejam: a comprovação 

da qualidade de segurado do de cujus, o óbito e a dependência econômica 

do beneficiário, conforme regras disciplinadas nos artigos 74, 75, 76, 77, 

78 e 79, todos da Lei 8.2013/1991. Neste viés, tangente ao óbito, o 

requerente logrou êxito em demonstrar sua ocorrência, posto que fora 

colecionado aos autos a Certidão de Óbito de Avelina Aparecida de Paula, 

ocorrido em 30/06/2010. (Id 21228855) Passa-se à análise dos demais 

requisitos legais. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o 

requerente apresentou cópia de sua certidão de casamento com Avelina 

Aparecida de Paula – ato celebrado em 13/12/1982. (Id. 21228848) Consta 

nos autos Declaração de Ocupação de área rural, emitida pela Unidade 

Avançada de Cáceres-MT (INCRA), indicando que José Vitor de Barros 

ocupou o Lote 040, localizado no Projeto de Assentamento Roseli Nunes, 

no Município de Mirassol D’Oeste-MT, do período de 05/08/2002 até a data 

da expedição da declaração (06/01/2003). Tal ocupação fora exercida 

juntamente com Dione da Silva. (Id. 21229111) Além disso, o autor 

apresentou, em nome próprio, notas fiscais de implementos e insumos 

agrícolas, referentes à propriedade rural denominada Sítio Olímpio, 

localizado no Município de Mirassol D’Oeste-MT – datadas dos anos de 

2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010. (Id. 212291116) Deixa-se de 

considerar as notas fiscais que forem posteriores ao ano de 2010, tendo 

em vista que, para o deslinde do feito, a comprovação da qualidade de 

segurado da falecida se restringe até a data de seu óbito (30/06/2010). Na 

audiência de instrução e julgamento, realizada em 22/11/2019, 

inquiriram-se as testemunhas Romão Bezerra Pires e Sebastião Rodrigues 

de Souza. A primeira testemunha, Romão Bezerra Pires, declarou ter 

conhecida o requerente e falecida. Indicou que, inicialmente, o casal 

residiu no município de Rio Branco-MT e, posteriormente, se mudou para o 

Assentamento (referindo-se ao PA Roseli Nunes, no município de Mirassol 

D’Oeste-MT). Declarou que o autor permanece no aludido assentamento 

de 15 a 16 anos, aproximadamente. Relatou que Avelina Aparecida de 

Paula permaneceu no aludido assentamento até a data de seu falecimento. 

A segunda testemunha, Sebastião Rodrigues, declarou conhecer o autor 

há 28 anos. Indicou que o requerente, inicialmente, residiu no município de 

Rio Branco-MT e, posteriormente, se mudou para o Assentamento 

(referindo-se ao PA Roseli Nunes, no município de Mirassol D’Oeste-MT). 
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Declarou que o autor permanece no aludido assentamento há 16 anos. 

Indicou que o autor e a falecida residiam juntos no assentamento em 

questão. Portanto, da oitiva das testemunhas, e da prova documental 

apresentada, o autor possui residência no Projeto de Assentamento 

Roseli, localizado no município de Mirassol D’Oeste-MT, e por lá permanece 

há cerca de 16 anos. Por outro lado, a Certidão de Óbito indica que 

Avelina Aparecida de Barros, à época de seu falecimento, se encontrava 

divorciada, residente no Sítio Bom Jesus, s./n., comunidade rural Ouro 

Verde, município de Nova Lacerda-MT, bem como se encontra sepultada 

no Cemitério de Nova Lacerda-MT. Dito isso, verifica-se que a ausência de 

início de prova material da condição de trabalhadora rural em nome da 

falecida, aliada às informações da certidão de óbito, não demonstra com 

exatidão que o autor desempenhava atividade rural em regime de 

economia familiar juntamente com Avelina Aparecida de Barros, no Projeto 

de Assentamento Roseli, localizado no município de Mirassol D’Oeste-MT à 

época do óbito. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL e, na sequência, 

julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora a pagar ao advogado do réu honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da causa, 

mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de a parte autora gozar dos 

benefícios da gratuidade judiciária. Condeno a parte autora a pagar à parte 

ré o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que 

venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação, contudo, tal como os honorários, permanecerão suspensa sua 

exigibilidade. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Encaminhem-se cópia 

destes autos para o Ministério Público considerar a hipótese de 

investigação quanto ao crime de falso em relação às testemunhas ouvidas 

nestes autos. Após o trânsito em julgado e feito as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-41.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000177-41.2019.8.11.0052. AUTOR: 

PEDRO MOREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado obrigatório na condição de 

empregado, proposta por Pedro Moreira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos. A parte requerente afirmou 

ter atingido 61 (sessenta e um) anos de idade, na propositura da ação. 

Asseverou, na petição inicial, ter postulado administrativamente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana em 

20/02/2019, pleito esse indeferido pela parte requerida. Recebida a inicial, 

este juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, bem como 

determinou a citação da requerida. A parte requerida, na contestação, 

alegou que a falta de idade mínima para a concessão do benefício e, ao 

final, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor 

manifestou quanto ao cancelamento da audiência de instrução, alegando a 

qualidade de segurado obrigatório na modalidade de contribuinte individual. 

É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO. A previsão da aposentadoria por 

idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º, da Lei 8.213/1991, que estabelece: Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11”. A prova relativa à 

parte autora Inicialmente, verifica-se que o autor tinha 61 (sessenta e um) 

anos de idade na data da propositura da ação. No caso em tela, o 

requerente pleiteia a concessão da aposentadoria por idade na qualidade 

de segurado obrigatório na modalidade de empregado, alegando que 

exerceu atividade laborativa como empregado rural assalariado, inclusive, 

exibindo nos autos cópias da sua CTPS. Alia-se isto ao extrato do CNIS, 

constatando o vínculo empregatício do autor. É de bom alvitre elucidar a 

significativa distinção entre trabalhador rural e empregado rural. Enquanto 

o primeiro trata-se de pequeno produtor rural ou pescador artesanal, que 

trabalha de forma individual ou em regime de economia familiar, sem 

utilização de empregados, unicamente para mantença da família, a 

segunda categoria engloba os empregados que prestam serviços à 

outrem, dotados de todos os requisitos previstos na legislação trabalhista: 

prestação de serviços de natureza não eventual sob dependência e 

mediante salário. Sendo assim, o requisito etário para aposentadoria por 

idade na qualidade de segurado especial não se estende a qualidade de 

segurado obrigatório na condição de empregado, constata-se que o autor 

não possui direito ao benefício pleiteado pois não atingiu a idade mínima 

exigida para a concessão da aposentadoria por idade. 3. DISPOSITIVO. 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora a 

pagar ao advogado do réu honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da causa, mas sua exigibilidade fica 

suspensa em razão de a parte autora gozar dos benefícios da gratuidade 

judiciária. Condeno a parte autora a pagar à parte ré o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação, contudo, 

tal como os honorários, permanecerão suspensa sua exigibilidade. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e feito as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000508-23.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: A. P. D. S., K. D. S. B., ELISANGELA DA SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: SIDINEY PAULA DA SILVA SENTENÇA Relatório Aqui se tem 

ação de divórcio litigioso cumulada com regularização de guarda e pensão 

alimentícia proposta por Elisangela da Silva Barbosa em face de Sidiney 

Paula da Silva, em favor das crianças A. P. da Silva e K. da S. B. Durante 

o trâmite processual as partes compuseram acordo. Afirmaram que são 

casados desde o dia 11/05/2016 e que já se encontram separados de 

fato, sem possibilidade de reconciliação. Relatam que da união adveio o 

nascimento de 2 (dois) filhos, Amanda e Kaio, nascidos em 20/10/2011 e 

10/04/2006, respectivamente. Concordam que a guarda das criança ficará 

unilateralmente com Elizangela e que as visitas ocorrerão de forma livre, 

pactuadas com antecedência pelos genitores. Pactuaram que Sidney 

pagará a título de pensão alimentícia, 50% do salário mínimo vigente, 

correspondente a R$499,00, devendo ser depositado em conta acostada 

aos autos, até o dia 10 (dez) de cada mês. Concordam que o genitor 

arcará com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

devendo ser transferido para a mesma conta já indicada. Relatou que não 

adquiriram bens. O Ministério Público requereu a homologação do acordo 

entabulado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice 

quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que é caso de 

deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO 

PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. Determino que se oficie ao Cartório de Registro 

competente, para fins de averbação do divórcio junto ao Registro de 

Casamento de Elisangela da Silva Barbosa e Sidiney Paula de Silva. Tendo 

em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo 
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com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE 

certidão em favor do advogado. Encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo em condição de findo. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14419 Nr: 1082-44.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Justino dos Reis, Ronaldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 27830-B

 Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais 

efetivamente praticados, REDUZO os honorários advocatícios 

anteriormente fixados para 02 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.857,03 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos).

EXPEÇA-SE a certidão de nomeação em nome do Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT 5.106-A.

Após, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9315 Nr: 239-84.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lourdes de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o julgamento dos Embargos à Execução em apenso (Cód. 

30834).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10254 Nr: 860-81.2008.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerci de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

razão pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado às 

f. 168 e 168-verso, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Condeno a 

impugnada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, todavia, suspendo sua 

exigibilidade, por ser beneficiária de justiça gratuita. Expeça-se requisição 

de pequeno valor, por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao 

Tribunal competente, INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do 

Requerimento de Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do 

Conselho da Justiça Federal. Após, expeça-se Alvará de 

Levantamento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes autos 

com na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade 

de praxe. Rio Branco-MT, 03 de fevereiro de 2020.MARCOS ANDRÉ DA 

SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50003 Nr: 255-86.2018.811.0052

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 “Vistos, etc.

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado neste processo o doutor(a) advogado(a), 

Dr.(ª) ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, arbitro os honorários 

advocatícios no importe de 1,5(um e meio) URH, devendo a secretaria de 

vara expedir a respectiva certidão.

2. Aceita a proposta, homologo a remissão condicionada para determinar 

ao adolescente que compareçam a Secretaria de Assistência Social de 

Salto do Céu - MT, onde deverão prestar serviço, pelo prazo de três 

meses, a razão de quatro horas semanais, podendo ser distribuídas as 

horas em um único dia ou diluída durante a semana.

3. Oficie-se as entidades mencionadas, comunicando e encaminhamento 

do adolescente e requisitando que seja encaminhado diretamente ao Poder 

Judiciário, mensalmente, relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas pelo adolescente.

4. Defiro o pedido relativo a apreensão da motocicleta, devendo ser 

intimado a policia Militar, por meio de ligação telefônica.

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30834 Nr: 686-33.2012.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cezar Massam Nichols 

- OAB:MT - 11270

 Logo, assiste razão à embargante/requerida quanto à nulidade ventilada, 

haja vista dicção do artigo 17 da Lei Federal n. 10.910/2004, pela qual há 

previsão legal da intimação e notificação pessoal dos cargos das 

carreiras de Procurador Federal. Dito isso, objetivando a efetividade do 

processual, tendo em vista que o frente feito perdura há mais de uma 

década, INTIME-SE a parte embargada/requerente para se manifestar 

acerca da memória de cálculo apresentado pelo embargante/requerido às 

f. 16-17. No caso de concordância com os cálculos do 

embargante/requerido, INTIME-SE este, mediante carga dos autos, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Após, com ou 

sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para deliberações ou 

homologação de acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31250 Nr: 1112-45.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilda Raimunda da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

razão pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo impugnante à 

f. 181, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código do Processo Civil.Condeno a impugnada ao pagamento 

das despesas, custas processuais decorrentes da impugnação, bem 

como em honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00, nos termos dos 

§§ 1º e 8º do art. 85 do CPC, todavia, suspendo sua exigibilidade, por ser 

beneficiária de justiça gratuita. Expeça-se requisição de pequeno valor, 

por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal 

competente, INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do 

Requerimento de Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do 
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Conselho da Justiça Federal. Após, expeça-se Alvará de 

Levantamento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes autos 

com na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 854-25.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelvin Ferreira Torres, Neli Fri Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerida 

a apresentar contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54934 Nr: 2979-63.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a apresentar contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11479 Nr: 774-76.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento, das parcelas em atraso, também no valor de um salário 

mínimo mensal (vigente à época), devidas desde relativas ao benefício até 

a data da citação da Autarquia, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores eventualmente 

pagos a título de benefício previdenciário. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros 

aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta 

Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016)Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13244 Nr: 1086-18.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MATENHO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, pelos fundamentos 

expostos, e determino à parte requerida que proceda com a manutenção 

do benefício de auxílio-doença de segurado especial (rural) em favor do 

requerente, pelo prazo de 2 (dois) anos, ou até o julgamento do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Via de consequência, determino que 

a Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que 

mantenha/implante o benefício previdenciário objeto deste processo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários.O descumprimento 

injustificado desta ordem implicará em execução de multa a ser 

oportunamente arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao 

Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil 

pública por improbidade administrativa, bem como para adoção de outras 

medidas previstas no nosso ordenamento jurídico.Após, cumprida as 

determinações retro, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região – TRF1, com as homenagens de estilo, 

nos termos da decisão à f. 210.Rio Branco-MT, 03 de fevereiro de 

2019.MARCOS ANDRÉ DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33958 Nr: 817-37.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Torres Alonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de pensão por morte c/c tutela de urgência.

 Em análise ao caderno processual, as partes transacionaram na Superior 

Instância e certificado o trânsito e julgado à folha 140, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30514 Nr: 358-06.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Brandão Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DA SILVA BRANDÃO NETO, Cpf: 

00261150855, Rg: 7.050.758-2, Filiação: Jovecilia Verissimo da Silva e 

Izaias Silva Brandão, data de nascimento: 04/02/1952, brasileiro(a), natural 

de Fernandópolis-SP, casado(a), aposentado.. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR JOSÉ DA SILVA 

BRANDÃO NETO já qualificado nos autos, pela prática do crime descrito 

no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Resolvido o 

mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, 

XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a 

III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério 

do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as 

circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de 

diminuição e de aumento” - CP, art. 68.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena 

prevista para de porte de irregular de arma de fogo sem numeração é, de 

acordo com o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, 03 a 06 

anos de reclusão e multa.1ª FASE:Analisando as circunstâncias judiciais 
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previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: nada 

que diferencie do tipo penal.2) antecedentes: por força da súmula 444, 

STJ, deixo de considerá-los.3) conduta social: não há nos autos como 

aferir a conduta social do acusado.4) personalidade: não há como aferir, 

sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.5) 

motivos: próprios do crime.6) circunstâncias: próprias do crime.7) 

consequências: próprias do crime.8) comportamento da vítima: 

inexistente.Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância 

negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de 

reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.2ª FASE:Ausentes circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 03 (três) 

anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.3ª FASE:Ausentes causas de 

diminuição e causas de aumento de pena, FIXO A PENA FINAL 03 (TRÊS) 

ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. DO REGIME INICIAL 

DE CUMPRIMENTO DA PENAA pena deverá ser cumprida em REGIME 

INICIALMENTE ABERTO.DO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEConcedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENAPresentes os requisitos objetivos e subjetivos 

descritos no artigo 44 do Código Penal, e valendo-se da regra disposta no 

§ 2º, segunda parte, do citado artigo, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação 

pecuniária e prestação de serviço à comunidade, a serem especificadas 

pelo juízo da execuçãoDISPOSIÇÕES COMUNSAtendendo à dosimetria da 

pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de 

multa em 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, 

art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado 

quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de 

transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.CIENTIFIQUE-SE o 

MINISTÉRIO PÚBLICO – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou 

o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa 

técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 

1.692 e ss.Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à 

indagado se deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de 

fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua 

manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo 

com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria 

do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da 

sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado 

para o réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória” - 

CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, cujo documento deverá 

seguir o modelo disponível no sistema informatizado de acompanhamento 

processual – CNGC, art. 1.692, § 4º.ENCAMINHE-SE a arma apreendida ao 

Comando do Exército, conforme o determinado no art. 25 da Lei 

10.826/03.TRANSITADA EM JULGADO a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:I-) ENCAMINHE-SE a arma 

apreendida ao Comando do Exército, conforme o determinado no art. 25 da 

Lei 10.826/03.II-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. III-) OFICIE-SE 

ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos 

políticos.IV-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.V-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.VI-) INTIME-SE o réu para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da multa e das custas 

processuais.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joana Lucia Silva 

Mendes, digitei.

Rio Branco, 06 de março de 2020

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 1283-60.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA MAFRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a apresentar contrarrazões recursais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000714-37.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000714-37.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

IVANIR NEVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DANIEL DE JESUS Aqui se tem 

ação reivindicatória de imóvel, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Ivanir Neves de Oliveira em face de Daniel de Jesus. A parte autora 

alegou, na petição inicial, ser um dos proprietários em condomínio de 

imóvel urbano identificado sob a matrícula n. 2.493, adquirido por meio da 

transmissão do bem que integrava o Espólio de Guiomar Maria de Oliveira. 

A parte autora declarou que Gilcimar de Oliveira (estranho aos autos), 

embora não seja condômino/coproprietário, instituiu indevida e 

irregularmente um loteamento no imóvel em questão, e passou a vender os 

lotes fracionados – identificado como Loteamento Flórida. Relatou ter 

notificado os demais adquirentes dos lotes para que desocupassem o 

imóvel, tendo estes acolhido o pleito. Todavia, o requerido desta demanda 

permaneceu na área. Ante tais asserções, a parte autora pugnou pela 

concessão dos efeitos da tutela de urgência, com o fim de terminar a 

imissão na posse do imóvel em seu favor. A parte autora recolheu as 

taxas e custas iniciais sobre o valor da causa atribuído em R$ 15.000,00. 

É o relatório. Fundamento e decido. Da tutela antecipada de urgência Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte 

autora, apesar de ter apresentado cópia da matrícula do imóvel objeto da 

lide, na qual consta averbado tratar-se de bem do espólio de Guiomar 

Maria de Oliveira transmitido para os integrantes do condomínio 

(averbação realizada em 21/01/2013), no qual a parte autora integra, há 

de ser considerado que falta elementos para o deferimento da tutela 

vindicada. Isso porque, em análise à notificação extrajudicial apresentada 

com a petição inicial (Id. 23739785), verifica-se que o condomínio de 

imóvel urbano menciona a existência de um contrato particular de compra 

e venda celebrado entre Gilcimar de Oliveira Rodrigues (promitente 

vendedor e estranho aos autos) e Daniel de Jesus (promissário 

comprador e ora requerido), referente ao imóvel objeto desta demanda 

(imóvel urbano, quadra 8, lote 5, implantado na área da matrícula n. 2.493), 

o que carecer ser melhor esclarecido nos autos. Demais disso, 

depreende-se dos autos que a notificação extrajudicial é datada de 

11/05/2015 (com suposta rubrica do requerido e sem data do 

recebimento), data posterior à última expedição da matrícula do imóvel 

junto ao Registro de Imóveis que se utiliza para fins provar o justo título 

(01/02/2013). Além disso, a ação foi proposta em 10/09/2019, 5 (cinco) 

anos após a suposta posse injusta, o que também carece de ser 

explicado nos autos. Logo, verifica-se que os documentos contidos nos 

autos são insuficientes para o convencimento em se de liminar 

possessória, ao menos nessa fase de cognição sumária/ Diante disso, 

ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, INDEFIRO 

A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de nova análise. 

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, em data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio 

Branco-MT. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico 

constituído, para comparecer ao ato designado. Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimada também para apresentar sua defesa no prazo 

de 15 dias, a partir do dia útil subsequente à data da audiência. Advirta às 

partes que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000334-48.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 16.758,84 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVANA REGINA CARREIRO 

Endereço: RUA 13 DE DEZEMBRO, 38, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO ATIVO: SILVANA REGINA 

CARREIRO A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar nos autos, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, sob pena de arquivamento dos autos. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; RIO BRANCO, 11 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-32.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIMAR MARCONI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-32.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:GEICIMAR 

MARCONI ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

PIMENTA DE FARIAS POLO PASSIVO: CARREFOUR COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-82.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000075-82.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:EDUARDO DE 

ALMEIDA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS VENTURA 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 11 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000049-55.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 24.674,22 ESPÉCIE: [Seguro, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

LUSMAR ROSA DE PAULA, Endereço: Avenida Independencia, sn, Vila 

Maria, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: HDI 

SEGUROS S.A. e F M C CENTER CAR LTDA Senhor(a): REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A., F M C CENTER CAR LTDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito (valor 

remanescente, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DECISÃO: Anexo VALOR DO 
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DÉBITO: Valor R$ 8.235,41 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e um centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 11 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5896 Nr: 967-33.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uender Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.E. Soares da Silva, Carlos Eduardo Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se em prosseguimento.

Frise-se que nada sendo dito, deverão os autos serem remetidos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Termo de Posse

Termo de Posse, compromisso e Entrada em Exercício.   PRISCIELEM DA 

SILVA RODRIGUES       Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano 

de dois mil e vinte (28/02/2020), nesta cidade e Comarca de Rosário 

Oeste/MT, no Edifício do Fórum, sito à Av. Otávio Costa, s/n, Bairro Santo 

Antônio, às 13 horas, onde presente se encontrava Exmo. Dr. Diego 

Hartmann - Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta 

Comarca, comigo Ceila Consuelo Carvalho Martins, Gestora Geral, 

compareceu a Srta. PRISCIELEM DA SILVA RODRIGUES, portadora do RG 

n° 15175448 SSP-MT, CPF n° 006.438.811-58, residente e domiciliada na 

Av. Otávio Costa, s/n, Rosário Oeste-MT, em face de ter sido nomeada por 

meio da Portaria n.º 13/2020, datada de 20/02/2020, disponibilizada em 

27/02/2020, Edição n. 10684, página 345, para tomar posse, prestar 

compromisso e entrar em exercício no cargo de Assessora de Gabinete I, 

aceitando e se comprometendo a bem, fiel, leal e honradamente cumprir as 

atribuições de seu cargo, sem dolo nem malícia, sendo deferido o 

compromisso pelo MM. Juiz. Nada mais para constar mandou o MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro que se lavrasse o presente termo de 

compromisso, com efeito, a partir desta data, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado, Eu__________________ (Ceila Consuelo 

Carvalho Martins) Gestora Geral, que o digitei e subscrevi.       (Assinado 

Digitalmente)   DIEGO HARTMANN   Juiz de Direito e Diretor do Foro       

PRISCIELEM DA SILVA RODRIGUES   Assessora de Gabinete Itable

 Termo de Posse, compromisso e Entrada em Exercício.

 PRISCIELEM DA SILVA RODRIGUES

 Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte 

(28/02/2020), nesta cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT, no Edifício do 

Fórum, sito à Av. Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, às 13 horas, 

onde presente se encontrava Exmo. Dr. Diego Hartmann - Juiz de Direito e 

Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca, comigo Ceila 

Consuelo Carvalho Martins, Gestora Geral, compareceu a Srta. 

PRISCIELEM DA SILVA RODRIGUES, portadora do RG n° 15175448 

SSP-MT, CPF n° 006.438.811-58, residente e domiciliada na Av. Otávio 

Costa, s/n, Rosário Oeste-MT, em face de ter sido nomeada por meio da 

Portaria n.º 13/2020, datada de 20/02/2020, disponibilizada em 27/02/2020, 

Edição n. 10684, página 345, para tomar posse, prestar compromisso e 

entrar em exercício no cargo de Assessora de Gabinete I, aceitando e se 

comprometendo a bem, fiel, leal e honradamente cumprir as atribuições de 

seu cargo, sem dolo nem malícia, sendo deferido o compromisso pelo MM. 

Juiz. Nada mais para constar mandou o MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro que se lavrasse o presente termo de compromisso, com efeito, a 

partir desta data, que lido e achado conforme vai devidamente assinado, 

Eu__________________ (Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral, 

que o digitei e subscrevi.

 (Assinado Digitalmente)

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PRISCIELEM DA SILVA RODRIGUES

 Assessora de Gabinete I

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-60.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADA MOREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000365-60.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): ADA MOREIRA FERREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que os 

documentos apresentados não comprovam a negativa do requerimento 

administrativo pela autarquia demandada. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para que comprove a negativa do requerimento administrativo 

ou se for o caso, a concessão/prorrogação do benefício, no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem que 

tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000733-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI OAB - SP171646-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes não identificados (REU)

ANA LUCIA XAVIER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes do acordão juntado aos autos, bem como 
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requererem o que entenderem de direito no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 

11 de março de 2020. MARCOS GRANADO MARTINS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE E 

INFORMAÇÕES: Avenida Otávio Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - 

MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561533

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000733-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI OAB - SP171646-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes não identificados (REU)

ANA LUCIA XAVIER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes do acordão juntado aos autos, bem como 

requererem o que entenderem de direito no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 

11 de março de 2020. MARCOS GRANADO MARTINS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE E 

INFORMAÇÕES: Avenida Otávio Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - 

MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561533

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000733-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI OAB - SP171646-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes não identificados (REU)

ANA LUCIA XAVIER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes do acordão juntado aos autos, bem como 

requererem o que entenderem de direito no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 

11 de março de 2020. MARCOS GRANADO MARTINS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE E 

INFORMAÇÕES: Avenida Otávio Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - 

MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561533

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-08.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IRENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000265-08.2020.8.11.0032. 

AUTOR: BENEDITA IRENE DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora juntou mera comprovação de agendamento, 

documento que não comprova a negativa do requerimento administrativo 

pela autarquia demandada. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente 

para que comprove a negativa do requerimento administrativo ou se for o 

caso, a concessão/prorrogação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84758 Nr: 3287-62.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyellen Nunes da Silva - 

OAB:26496/O, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - 

OAB:91045, Paula Fabiana Alameida da Mata - OAB:26331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência , referente ao 

cumprimento do mandado no Bairro (Jangada-MT), a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17827 Nr: 759-75.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilázio Magalhães, Viviane Cristine Ferreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesuíno Catarino da Cruz, Evone Maria Barros 

Cruz, Jatabairu Francisco Nunes, Rui Ari Lorenzetti., Gaius Alider 

Gonçalves Fioravante Oliveira., Jakson Lorenzetti, Nei Luiz Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:, Odair Aparecido Busiquia - OAB:11564, Valdemar Elpidio 

Pacheco - OAB:2253-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Marczynski - 

OAB:21.143/PR, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903/MT, Juderly 

S. Varella Júnior - OAB:7.298, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, Luiz Cláudio Nascimento - OAB:OAB/MT 

5.475, Manoel C. Dias Amorim - OAB:6.470, Maristela M. 

Nascimento - OAB:

 Certifico que intimo a parte autora para querendo, manifestar-se sobre(fls 

900/903), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85600 Nr: 3735-35.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Albino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte interessada para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato, ou oferecer meios legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86510 Nr: 4209-06.2018.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosany Luiza Nogueira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO NOGUEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Requerente Rosany luiza Nogueira, na pessoa de seu advogado, 

para apresentar esclarecimento quanto ao endereço atual da requerente, 

bem como manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-78.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA INES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000131-78.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): MAURA INES DA COSTA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos em substituição. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por MAURA INES DA COSTA em 

face de BV FINANCEIRA, ambos qualificados nos autos, objetivando, entre 

outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Prefacialmente observa-se que a parte requerente 

pugna pelos benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, saliento que não 

me convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 

1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, 

signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. Dito isso, na hipótese, não é nada verossímil a alegação de 

hipossuficiência, pois, conforme se verifica dos autos, a parte requerente 

não ostenta condição de miserabilidade capaz de subtrair-lhe o sustento 

próprio ou de seus dependentes, mormente quando o valor das custas e 

taxas judiciárias não ultrapassam 1% (um por cento) sobre o valor da 

causa. Sobreleva registrar, por oportuno, que o próprio requerente 

noticiou que firmou com o requerido um contrato de venda de veículo, cujo 

débito perquirido perfaz o montante de R$44.839,72 (quarenta e quatro mil, 

oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), situação que 

indica que a parte requerente detém condições de arcar com as custas 

processuais. Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social 

compreender que o serviço judiciário não se autossustenta sozinho, não 

gera dividendos, não produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação 

jurisdicional demanda, exige, reclama contrapartida social e isso precisa 

ser entendido e incorporado por todos os que militam e que precisam de 

sua prestação, porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela 

continuar sendo encarada como uma banalidade, que é acessível 

mediante nenhum sacrifício. Partindo de tal premissa, é de se concluir que 

somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições 

de suportar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da 

assistência judiciária gratuita e/ou com a concessão do pagamento das 

custas ao final. Isto posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, bem como seu pagamento ao final por 

redundar em concessão às avessas e vedação expressa da CNGC-MT e 

determino o recolhimento das taxas e custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário 

Oeste/MT, 10 de março de 2020. Diego Hartmann Juíza de Direito em 

substituição legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-96.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar-se em relação à petição da 

Reclamada constante no andamento retro, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37807 Nr: 562-18.2010.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANIL METACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL PEDROSO DE ALVARENGA, NALICE 

DE BARROS ALVARENGA, EVANILDES HELENA ALVARENGA, EUDETH 

APARECIDA PEDROSO, VALTER PEDROSO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar de Carvalho Junior 

- OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:, 

Rodrigo Luis Gomes Penna - OAB:9.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Kara José - 

OAB:12956/MT, Taína Barros Fava - OAB:12348/MT, Valmir Antônio 

de Moraes - OAB:4933/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA NO PRAZO 05 DIAS MANIFESTAREM 

NOS AUTOS O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, SOB PENA DE ENVIO DOS 

AUTOS AO SETOR DE ARQUIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65744 Nr: 581-19.2013.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-MT- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, NO PRAZO DE 5 DIAS, PARA 

JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE 

DILIGENCIA/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CONFORME FOLHAS 52 E 53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 80825 Nr: 789-61.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILDES CANDELÁRIA ALVES DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Walter Walhbrink - 

OAB:5658, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 Vistos etc.

Certifique-se quanto a tempestividade do recurso de apelação e adesivo.

Intime-se o apelante para manifestação.

Após, remetam-se os autos ao E. TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81175 Nr: 925-58.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NENE -FAZENDA CHAPADÃO, JOAQUIM 

MARTINS NETO, MARIZE PICHIONI MARTINS, IRINEU MARTINS, MARIA DA 

GRAÇA PEPINELLI MARTINS, ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeclecy Ferreira Marques 

Junior - OAB:4.105, BRUNA REGINA DE BARROS FOGAÇA RAMIRES 

DOS SANTOS - OAB:24772/O, EVANILDO DE SOUZA NOBRES - 

OAB:23699/O

 Vistos etc.

Ref. 93: Mister, in casu, a reforma da decisão que determinou fossem 

rateados os honorários periciais à metade entre as partes (Ref. 41), tendo 

em vista que a MM. 2ª Vara Agrária de Cuiabá já tinha deferido os 

benefícios da justiça gratuita, à parte requerente.

Destarte, tais ônus cabem à parte requerida.

INTIMEM-SE os requeridos ao pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O, Vinicius 

Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:246281, Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 Vistos etc.

Com razão a parte requerente, DETERMINO sejam dadas baixas nas 

averbações n.º 18 e 19 da matrícula do imóvel litigioso.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85977 Nr: 762-44.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES PRADO DE SOUZA, MÁRCIA DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDESON GONÇALVES DA SILVA, SUELI 

FERNANDES DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, Elarmin Miranda - OAB:1895

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 1587-61.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA APARECIDA RIBEIRO, JOÃO 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 Vistos etc. Conforme verificado à certidão de publicação de expediente, 

nota-se que o causídico dos requeridos não fora intimado para se 

manifestar acerca das provas que pretende produzir. Desta feita, 

intime-se via DJE, o advogado dos requeridos, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste-se sobre a produção de provas. Atente-se a Sra. 

Gestora para o cadastro do advogado da parte requerida no sistema 

Apolo. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69331 Nr: 972-37.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, ANDRÉ LUIS 

GIANINI ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, FABIO LUCIANO GIANINI, 

LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO ZANETI, ROSAMARIA 

GIANINI ZANETI, LUIZ ANTÔNIO ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, 

LILIAN DIAS PEREIRA ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, de R$ 1.465,00 

(UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87697 Nr: 1501-17.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Nunes Delgado, SILVIETE DA SILVA MATOS 

DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO SANCHES TRIPOLONI - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA FERNANDES RODRIGUES 

DE MATTOS - OAB:24332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB: 16.587/PR

 Vistos etc.

Ref. 48: Diante da nulidade da decisão de Ref. 34, pelo egrégio Tribunal de 

Justiça, mister a prolação de outro decisum, em substituição àquele.

In casu, segundo se vislumbra dos autos, a parte requerente aforou a 

presente demanda visando a condenação da requerida por danos 

causados em seu imóvel, em virtude de obras realizadas.

A parte requerida, por sua vez, em sua defesa, sustentou inexistir 

qualquer dano causado na residência da parte requerente.
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Extrai-se da defesa acostada o seguinte excerto: “inobstante terem 

ocorridos algumas detonações na atividade de desmonte de rochas, a 

casa dos autores não veio a ser atingida por qualquer detrito ou elemento 

que tivesse capacidade de provocar rachaduras” (fls. 03 da 

contestação).

Posteriormente vociferou: “eventuais tremores, se ocorridos não teriam a 

capacidade de alcançar a residência dos autores, ou, até mesmo, não 

teriam intensidade de provocar rachaduras na casa” (fls. 04 da defesa).

Portanto, a parte requerida arguiu matérias de defesa que carecem da 

devida comprovação, cujo ônus da prova recai a si, dada a exegese do 

art. 373, II, do CPC.

Deveras, tais alegações perpetradas pela requerida hão de ser 

comprovadas para validade de seus argumentos defensivos.

Por tais razões, seria mister a inversão do encargo probatório.

Não bastassem tais fatos, à parte requerente foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, consoante pedido inserto no item “d”, da 

petição inicial.

Também assim, em vista de tais fatos, mister sejam os honorários periciais 

custeados pela parte requerida.

Por fim, não podemos olvidar da anterior decisão de Ref. 34, a qual 

reconheceu incidir o CDC nesta demanda.

Isto porque, in casu, a parte requerente coaduna-se à condição de 

consumidor por equiparação, à luz do art. 17 da Lei n.º 8078/90.

Deveras, a parte requerente afigura-se como possível vítima das obras 

realizadas pela parte requerida, sentindo os efeitos irradiados pelos 

serviços prestados por esta.

Além do mais, a parte requerente mostra-se vulnerável tecnicamente em 

relação à requerida, já que esta detém profissionais e estrutura com 

melhor estrutura em relação àquele.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

“(...). CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. Irrelevância de a autora não 

ter contratado os serviços da ré. Autora que é considerada consumidora 

por equiparação (art. 17 do CDC). Aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. ACIDENTE DE CONSUMO. Dever de indenizar do fornecedor 

de serviços por defeito de produto instalado em suas dependências. (...)” 

(TJSP; Apelação Cível 1002933-46.2016.8.26.0299; Relator (a): Hamid 

Bdine; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª 

Vara; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017).

Ainda assim:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS Construção de prédio residencial em terreno vizinho 

ao imóvel do demandante Autor que deve ser reconhecido como 

consumidor, por equiparação, nos termos do art. 17, CDC Indivíduo 

estranho à relação jurídica de consumo, mas que é atingido ou prejudicado 

pelos serviços prestados pela fornecedora Poderio econômico e técnico 

da ré e evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor Inversão 

do ônus da prova que se impõe, como forma de facilitação da defesa dos 

seus direitos em juízo (art. 6º, VIII, CDC) Sendo da agravante o interesse 

em comprovar suas alegações e possuindo meios econômicos para tanto, 

é dela a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, a fim de 

não tornar inócua a aplicação da regra protetiva prevista na legislação 

consumerista Negado provimento, com observação” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 0220745-03.2012.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2012; Data de Registro: 08/11/2012 

– grifos nossos).

Por tais razões a inversão do ônus da prova é medida que se impõe à luz 

do art. 6º, VIII, do CDC.

Os honorários periciais ficarão a cargo da parte requerida.

INTIME-SE o Expert para realização dos trabalhos, nos moldes da decisão 

de Ref. 34.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1925-59.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória manejado pelo autor.Designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de maio de 2020, às 13h00min.Cite-se a requerida.Intime-se o autor 

via DJE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-64.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA APARECIDA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000367-64.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LIDIA 

APARECIDA XAVIER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-49.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN LEITE MADUREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000368-49.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EDIVAN LEITE 

MADUREIRA POLO PASSIVO: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-71.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000373-71.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITA MARIA 

SILVA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-56.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PINTO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000374-56.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUILHERME FELIX LENZI 

POLO PASSIVO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000163-31.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JUNAIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIRE FERREIRA GODINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000163-31.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: JUNAIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OSMAIRE 

FERREIRA GODINHO Vistos, etc. I. Cumpra-se conforme o deprecado, 

servindo cópia da Carta Precatória, como mandado. II – Devidamente 

cumprida, devolvam-se com as baixas e anotações de estilo, bem como os 

cumprimentos deste juízo. São Félix do Araguaia-MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-78.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000091-78.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:TIAGO DA SILVA 

REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

São Félix do Araguai Data: 22/05/2020 Hora: 13:00 Tipo: Conciliação 

juizado Sala: São Félix do Araguai Data: 10/09/2019 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S 

FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 148679 Nr: 467-81.2019.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira de 

Alencar - OAB:25158/O, José Genilson Brayner - OAB:OAB/MT 

19179-A

 Dessa forma, conforme disposto no § único do artigo 321 do CPC, 

determino ao Requerente que emende a inicial em 15 (quinze) dias, 

retificando o valor da causa correspondente à área objeto desta lide e, 

consequentemente, proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária 

complementares, sob pena do cancelamento da distribuição e/ou ser o 

processo extinto sem julgamento de mérito.Decorrido o prazo assinalado, 

com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 1732-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar da parte autora para recolher as custas 

de preparo da carta precatória para busca e apreensão e citação da parte 

requerida na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 152702 Nr: 532-42.2020.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atauylma da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 152702

Vistos.

Verifica-se que a Embargante pugnou pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, porém, não trouxe aos autos documentos 

que comprovem o alegado, o que não demonstra, ao menos neste 

momento, que é pessoa com insuficiência de recursos.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Além disso, verifico que o valor atribuído a causa não condiz com o 

proveito econômico a ser auferido com a presente demanda, vez que o 

montante indicado pelo Embargante não faz jus à respectiva área do 

imóvel, que fora avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

 Dessa forma, nos termos dos artigos 321 do CPC, DETERMINO que a 

Embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita, atribua o valor correto a causa, bem como traga aos autos, cópia 

de seus documentos pessoais e comprovante de endereço, por serem 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal a ser atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena 

de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito.
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No mais, apense-se a presente demanda aos autos executivos de cod. 

135025.

 Intime-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 10 de março de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20322 Nr: 1221-38.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de de Alto Boa Vista-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4198/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar as partes para especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32808 Nr: 1500-87.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oreni Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, com o pagamento 

dos alvarás impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

a requerer o que de direito, no prazo legal, no prrazo de 48 (quarenta e 

oito) horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000741-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000741-28.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: GENIVALDO DA SILVA AGUIAR REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão Vistos, etc. 

Compulsando os autos, denota-se que o comprovante de endereço 

colacionado aos autos, é referente ao ano de 2018, porém seus dados 

estão completamente inelegíveis. Assim, nos termos do artigo 321 do 

NCPC, DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos comprovante de endereço contemporâneo, de preferência em 

sua titularidade, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 10 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000730-96.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000730-96.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA EXECUTADO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Trata-se de Execução de 

Título Judicial promovida por Marcos Antônio Miranda Sousa em face do 

Estado de Mato Grosso, ambos qualificados e representados nos autos. 

Recebida a inicial, determinou-se citação do Estado. Devidamente citado, o 

Estado executado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento 

de embargos à execução, conforme certificado em ID. 29531193. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme consignado no relatório, o Executado deixou de oferecer 

embargos, não se opondo ao valor em execução declinado na inicial. 

Diante do exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO-O. Assim sendo, expeça-se 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV, acompanhado das peças 

essenciais, atendendo ao disposto nos artigos 3° e 4° do Provimento 

011/2017 – CM. Advirto ao Sr. Gestor para que obedeça o procedimento 

estabelecido nos Provimentos n. 32/2018-CGJ e 11/2017-CM. Por fim, 

comprovado nos autos o depósito, expeça-se alvará eletrônico para 

levantamento do valor em favor do Exequente. Após, tornem os autos 

conclusos para extinção da execução pelo pagamento. São Félix do 

Araguaia – MT, 10 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-67.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS CARAVIERI SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000292-67.2020.8.11.0039 AUTOR(A): 

MARIA DOS REIS CARAVIERI SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, 

proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que 

demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar 

em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da 

insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no 

sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, 

caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, 

bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de 

revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de 

pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ação foi 

ajuizada no domicílio da parte autora, competente para o processamento – 

CRFB/88, art. 109, § 3º, com redação dada pela EC n. 103/2019 – sendo, 

ainda, demonstrado o prévio requerimento administrativo junto ao Instituto 

e a negativa. Ademais, a petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, sendo a regra a designação de 

audiência de conciliação ou de mediação, a qual seria realizada pelo 

conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa 

do seu advogado, para a audiência. Ocorre que, através do Ofício Circular 
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AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da 

União/Procuradoria foi expressa pelo não agendamento de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois 

manifestou não ter interesse na composição consensual por meio de 

audiência prevista no NCPC, art. 334 e § 5º, parte final. Isso posto, deixo 

de designar essa audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 

334, § 4º - e DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. Advirta que se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas 

hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 

2020 - 18:25:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-52.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIDOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000196-52.2020.8.11.0039 AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS VIDOI REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e 

ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em 

que demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não 

estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ação foi 

ajuizada no domicílio da parte autora, competente para o processamento – 

CRFB/88, art. 109, § 3º, com redação dada pela EC n. 103/2019 – sendo, 

ainda, demonstrado o prévio requerimento administrativo junto ao Instituto 

e a negativa. Ademais, a petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, sendo a regra a designação de 

audiência de conciliação ou de mediação, a qual seria realizada pelo 

conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa 

do seu advogado, para a audiência. Ocorre que, através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da 

União/Procuradoria foi expressa pelo não agendamento de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois 

manifestou não ter interesse na composição consensual por meio de 

audiência prevista no NCPC, art. 334 e § 5º, parte final. Isso posto, deixo 

de designar essa audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 

334, § 4º - e DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. Advirta que se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas 

hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 

2020 - 18:29:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000259-77.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000259-77.2020.8.11.0039 AUTOR: JOSE 

LUCIANO DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. 

-, tendo como partes JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS e o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que, entre outros, aquela requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como in initio litis e 

inaudita altera parte, seja determinado ao Instituto que pague/implante 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) 

previsto na CRFB/1988, com regulamentação infraconstitucional pelas Leis 

n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991, assim como Decreto n. 3.048/1999, sob o 

fundamento de que preenche os requisitos legais necessários ao 

reconhecimento do seu direito. Narra que: “O autor conta hoje com 60 

(sessenta) anos de idade), e reside há vários anos na Zona Rural de São 

José dos Quatro Marcos – MT., Córrego das Pitas –Sítio Nossa Senhora 

Aparecida - situado no Município de São José dos Quatro Marcos – MT., – 

MT, vide comprovante de residência em anexo. Nos termos da Declaração 

de Exercício de Atividade Rural, consta que sua atividade sempre foi rural, 

constando assim todos os termos necessários para fins de informação de 

sua atividade. Desde a infância residiu na zona rural e quando obteve 

idade hábil, sempre ativou na lavoura ajudando seus pais no cultivo de 

produtos pra subsistência (cultivo de café), visto que os mesmos também 

eram lavradores, conforme Certidão de Casamento em anexo. Anexa 

ainda, comprovantes de pagamentos de mensalidade de Sindicato Rural, 

bem como comprovações de quando sua esposa participava de Encontros 

de Mulher Rural, na cidade de São José dos Quatro Marcos – MT”. Juntou 

documentos. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado 

pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e 

§ 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso 

concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou 

de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 
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da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. A ação foi ajuizada no domicílio da parte autora, competente 

para o processamento – CRFB/1988, art. 109, § 3º, com redação dada 

pela EC n. 103/2019 – e a decisão proferida pela Corte do STF na 

ADC-4-MC/DF, que veda a concessão de tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública, não se aplica em causa de natureza previdenciária – 

Enunciado n. 729 da Súmula do STF -, sendo, ainda, demonstrado o prévio 

requerimento administrativo junto ao Instituto e a negativa. Ademais, a 

petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual recebo a petição inicial 

com seus documentos. Trato de ação em que a parte autora/requerente 

pugna pela concessão de benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

POR IDADE (RURAL) previsto na CRFB/1988, com regulamentação 

infraconstitucional pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991, assim como 

Decreto n. 3.048/1999. A aposentadoria por idade para os trabalhadores 

rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal com previsão na CRFB/1988, art. 201, I, e § 7º, II, Lei n. 

8.213/1991, arts. 48 a 51, e Decreto n. 3.048/1999, arts. 51 a 55, é 

benefício pago/devido ao segurado que, cumprida a carência exigida na 

Lei, completar 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, conforme a redação do art. 201, § 7º, II, dada pela 

EC n. 103/2019. Antes dessa EC n. 103/2019, a CRFB/1988, art. 201, § 7º, 

II, com redação incluída pela EC n. 20/1998, previa que o benefício era 

pago/devido ao segurado que, cumprida a carência exigida na Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher, reduzido em 5 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - 

cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida 

almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos 

fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado 

– fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de 

concessão. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - NÃO está configurada pela insuficiência das 

provas apresentadas até o momento. AUSENTE o periculum in mora, uma 

vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em 

aguardar a cientificação da parte adversa, havendo a possibilidade prévia 

garantia dos contraditório e ampla defesa ao Instituto, que poderá 

reconhecer o direito da parte, apresentar proposta de transação ou, 

ainda, contestar e melhor esclarecer os fatos objeto da lide, inclusive, 

trazendo documentos que permitam a análise da lide com mais acuidade, 

segurança e celeridade. O Instituto requerido indeferiu o pedido 

administrativo sob o fundamento de que o autor receberia benefício outro 

desde junho de 2011, o que afasta a questão de urgência alimentar. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o 

momento e, consequentemente, falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa e, caso não solucionado 

diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente. Com 

essas razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. A 

regra a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência. Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final. Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São José 

dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 18:00:22. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000326-42.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000326-42.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: JOSE GOMES DOS SANTOS 

Visto e bem examinado. Cumpra na forma deprecada e servindo como 

mandado ou, ausente eventual documento, solicite a complementação 

junto à origem. Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória – NCPC, art. 237, III -, atendendo o disposto na legislação 

pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e regulamentação específica da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC. Em caso de realização de citação 

ou intimação - atos de comunicação -, DETERMINO que seja imediatamente 

informado, por meio eletrônico, ao juízo deprecante – NCPC, art. 232 e 915, 

§ 4º. Após, devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas – NCPC, art. 

268. Às providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro 

Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 17:39:23. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000324-72.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000324-72.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: PAMELA DANIERY BATISTA DA 

SILVA, APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, ROSEMEIRE BATISTA DE 
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FREITAS DA SILVA Visto e bem examinado. Cumpra na forma deprecada 

e servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Expeça o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória – NCPC, art. 237, III -, atendendo o disposto 

na legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e regulamentação 

específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC. Em caso de 

realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, DETERMINO 

que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao juízo deprecante 

– NCPC, art. 232 e 915, § 4º. Após, devolva-a com as homenagens, 

cautelas e baixas – NCPC, art. 268. Às providências. De Araputanga-MT 

por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 17:37:08. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000324-72.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA OU COMPROVAR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000309-06.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI FERREIRA DE QUEIROZ CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000309-06.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

IVANI FERREIRA DE QUEIROZ CARNEIRO REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e 

ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em 

que demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não 

estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ação foi 

ajuizada no domicílio da parte autora, competente para o processamento – 

CRFB/88, art. 109, § 3º, com redação dada pela EC n. 103/2019 – sendo, 

ainda, demonstrado o prévio requerimento administrativo junto ao Instituto 

e a negativa. Ademais, a petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, sendo a regra a designação de 

audiência de conciliação ou de mediação, a qual seria realizada pelo 

conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa 

do seu advogado, para a audiência. Ocorre que, através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da 

União/Procuradoria foi expressa pelo não agendamento de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois 

manifestou não ter interesse na composição consensual por meio de 

audiência prevista no NCPC, art. 334 e § 5º, parte final. Isso posto, deixo 

de designar essa audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 

334, § 4º - e DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. Advirta que se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas 

hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 

2020 - 19:15:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000321-20.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. R. D. P. (AUTOR(A))

GENILDA JORGE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON OLIVEIRA DE PAULA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - 019.249.951-31 

(PROCURADOR)

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - 046.292.101-80 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000321-20.2020.8.11.0039 AUTOR: 

GENILDA JORGE RAMOS AUTOR(A): R. V. R. D. P. REU: EMERSON 

OLIVEIRA DE PAULA PROCURADOR: FERNANDA MAIA VENDRAMINI, 

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO Visto e bem examinado. Trato de 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO E DA 

SEPARAÇÃO CONSENSUAIS, DA EXTINÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO 

ESTÁVEL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como INTERESSADOS os 

em epígrafe, em que, entre outros, requerem a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – 

NCPC, art. 189, II - e com as cautelas necessárias. A petição inicial 

aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não 

verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, 

art. 332 e ss. - e a parte autora/requerente pugna por questão expressa 

no NCPC, art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação. Cientifique o(a) representante do Ministério 

Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., assim como 

porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há 
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necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º -, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias – NCPC, art. 721 -, intervenha como fiscal da ordem jurídica e, findo o 

prazo sem o oferecimento de parecer, requisite os autos e me retorne 

concluso para sentença, preferencialmente no escaninho “sentença 

homologatória” - NCPC, art. 180, § 1º. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 

2020 - 19:17:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000275-31.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOELICE FRANCISCA DA ROCHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000275-31.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

JOELICE FRANCISCA DA ROCHA FERREIRA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL - 

DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA – NCPC, art. 610 e ss. - dos bens 

deixados por RIOLANDO DIAS FERREIRA, tendo como 

parte(s)/interessado(s) JOELICE FRANCISCA DA ROCHA FERREIRA, em 

que pugna(m) pela concessão da assistência judiciária gratuita, 

processamento do inventário judicial e consequente nomeação de 

inventariante JOELICE FRANCISCA DA ROCHA FERREIRA. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação – NCPC, art. 610 e ss. - e nomeio como 

inventariante JOELICE FRANCISCA DA ROCHA FERREIRA, quem deverá 

ser intimado(a) para prestar compromisso em 5 (cinco) dias, de bem e 

fielmente desempenhar o cargo/função, assim como apresentar as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes – NCPC, art. 617 

e 620 -, continuando o espólio na posse do administrador provisório até 

isso – NCPC, art. 613. Feitas as primeiras declarações, cite, para os 

termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, 

os legatários e interessados não-representados, se for o caso, bem como 

intime a Fazenda Pública, fazendo-o(s) nos termos da legislação 

processual – correio e edital – NCPC, art. 626 e §§ -, cujo prazo do edital 

fixo em 30 (trinta) dias - NCPC, art. 626, § 1º c/c NCPC, arts. 257, III e 258, 

III. A referida citação tornar-se-á dispensável quando os interessados, 

espontaneamente comparecerem à Secretaria representados por 

advogados, declarando estarem cientes das primeiras declarações – 

CNGC, art. 1.245, § 2º, parte final. Consumada a última citação/concluídas 

as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 

15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações 

do(a) inventariante, incumbindo às partes o disposto no NCPC, art. 627 -, 

devendo a Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após essa 

vista, informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu 

cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações. Estando em ordem o processo e instruído com todos os 

documentos ou, diversamente, já intimado o inventariante para que os 

providencie, no prazo de 15 (dez) dias, e deixando esse transcorrer o 

prazo in albis, faça a sua conclusão – CNGC, art. 1.245, § 4º/NCPC, art. 

321 -, a fim de dar seguimento quanto à eventual necessidade de 

avaliação e cálculo do imposto, resolver eventuais impugnações 

suscitadas e determinar a lavratura do termo de últimas declarações, no 

qual o(a) inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras – 

NCPC, art. 636. A intimação/cientificação do(a) representante do Ministério 

Público - caso haja herdeiro incapaz ou ausente – NCPC, art. 626 -, da 

Advocacia Pública e da Defensoria Pública, far-se-á de forma pessoal por 

carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 

80/1990, art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º –, e 

as partes, através do seu(sua) Advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 

269 e ss.. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-97.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE FATIMA MARANGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000290-97.2020.8.11.0039 AUTOR(A): 

ADRIANA DE FATIMA MARANGAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, 

proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que 

demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar 

em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da 

insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no 

sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, 

caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, 

bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de 

revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de 

pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ação foi 

ajuizada no domicílio da parte autora, competente para o processamento – 

CRFB/88, art. 109, § 3º, com redação dada pela EC n. 103/2019 – sendo, 

ainda, demonstrado o prévio requerimento administrativo junto ao Instituto 

e a negativa. Ademais, a petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, sendo a regra a designação de 

audiência de conciliação ou de mediação, a qual seria realizada pelo 

conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa 

do seu advogado, para a audiência. Ocorre que, através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da 

União/Procuradoria foi expressa pelo não agendamento de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois 

manifestou não ter interesse na composição consensual por meio de 

audiência prevista no NCPC, art. 334 e § 5º, parte final. Isso posto, deixo 

de designar essa audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 

334, § 4º - e DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. Advirta que se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas 

hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 
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2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-90.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROSA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000187-90.2020.8.11.0039 AUTOR: SUELI 

ROSA MOREIRA REU: NILZE JOSE DE MATOS Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe, 

em que demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte 

não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, 

diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, 

a petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual DETERMINO que designe 

audiência de conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§. Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, 

e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Em que 

pese a manifestação de desinteresse na autocomposição, indicado pela 

parte autora na inicial - NCPC, art. 334, § 5º -, a audiência não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição - 

NCPC, art. 334, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São José dos 

Quatro Marcos-MT, 7 de fevereiro de 2020 - 00:43:04. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-16.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Katrinny Lucária da Silva (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000179-16.2020.8.11.0039 AUTOR: 

WALDEMIR TEIXEIRA REU: KATRINNY LUCÁRIA DA SILVA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE ALIMENTOS – Lei n. 5.478/1968 c/c NCPC e 

CC/2002 -, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por 

WALDEMIR TEIXEIRA em desfavor de KATRINNY LUCÁRIA DA SILVA, em 

que requer aquele(a), entre pedidos outros, a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, assim como, in limine e inaudita altera 

parte, seja deferida/concedida a REVISÃO/EXONERAÇÃO do valor dos 

alimentos, sob a alegação de que: “(...) teve o reconhecimento da filha 

através de exame de DNA, no processo de reconhecimento de 

paternidade registrado sob numeração única 747-16.2001.811.0039, e 

fora acordado entre as partes o valor de 40% do salário mínimo vigente. 

Ocorre que a época o genitor era trabalhador da construção civil no oficio 

de pedreiro, no entanto atualmente o mesmo enfrenta alguns problemas de 

saúde em decorrência da idade. Cabe salientar que o genitor hoje possui 

67 anos de idade, e já não consegue mais exercer seu ofício de pedreiro, 

sendo atualmente dependente dos filhos, e não sendo mais capaz de 

suportar o pagamento da pensão acordada da filha requerida que hoje 

possui 19 anos de idade, boa saúde, e trabalho fixo. Ressalta-se ainda 

que atualmente a requerida possui emprego fixo, com salário suficiente 

para sua subsistência, bem como não está inserida em nenhuma unidade 

escolar/universitária. Desde feito se faz necessário a exoneração da 

pensão tendo em vista que o tripé necessidade, capacidade e 

proporcionalidade não existe mais entre as partes, ou na verdade está 

invertido, pois quem precisa de auxilio neste momento é o genitor (...)”. 

Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – NCPC, art. 189, 

II - e com as cautelas necessárias. A petição inicial aparenta preencher os 

requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o 

caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte 

autora/requerente pugna pela exoneração de alimentos, fazendo-o 

isoladamente, razão pela qual DETERMINO o regular processamento da 

ação e adoto esse procedimento previsto na legislação específica que 

dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências – NCPC, art. 693, 

parágrafo único c/c Lei n. 5.478/1968 -, o qual deve ser observado, 

aplicando-se, no que couber, as disposições do capítulo das AÇÕES DE 

FAMÍLIA do NCPC, arts. 693 e ss.. Há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se 

o disposto na legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - NÃO está 

configurada pela falta de comprovação efetiva de prejuízo para seu 

sustento – possibilidade - ou, ainda, de que o(a) beneficiado(a) pelos 

alimentos não esteja mais necessitando – necessidade. Afirmações de 

que a parte adversa, sua filha ora maior de 18 (dezoito) anos, possui 

emprego fixo, com salário suficiente para sua subsistência, sem indicar o 

local ou a remuneração em que isso ocorre, bem como não estaria 

inserida em alguma unidade escolar/universitária, sequer restou 

suficientemente demonstrada, porque se limitou em juntar com a exordial o 

instrumento de mandato/procuração e documentos pessoais. Ademais, já 

é entendimento firmado nos tribunais superiores que o valor estipulado da 

pensão alimentícia deve ser fixado entre a possibilidade de pagamento por 

parte do alimentante e a necessidade do alimentando, devendo por 

cautela, oportunizar ao alimentando o direito de se manifestar sobre a 

modificação da prestação alimentar – contraditório e ampla defesa – 
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CRFB/1988, art. 5º, LV c/c NCPC, art. 7º. Os alimentos visam garantir o 

necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de 

subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o 

disposto no CC/02, art. 1.694, § 1º, ao mesmo tempo em que visam suprir 

as necessidades do alimentando, encontram limite nas possibilidades do 

alimentante, cujas provas são insuficientes e dependem do contraditório – 

cognição exauriente. AUSENTE o periculum in mora, uma vez que não há 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a 

cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação 

futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da 

conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, 

a possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução 

conjunta. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de demonstração 

dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo 

possível aguardar a cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, 

realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado 

diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente. Não 

bastasse isso, nas ações de família todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia e a imediata 

concessão de tutela para modificar o pagamento dos alimentos, fazendo-o 

em desfavor da parte requerida, provavelmente, dificultaria a 

conversa/acordo entre as partes, razões pelas quais, por ora, porque 

ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. A demanda tramitará 

pelo RITO ESPECIAL da Lei n. 5.478/1968, em conformidade com o 

disposto no NCPC, art. 693, parágrafo único, e alterações necessárias 

para propiciar uma tentativa de dialogo que os permita encontrar a solução 

que melhor atenda as necessidades, expectativas e oportunize a 

autocomposição entre as partes, razão pela qual DETERMINO também: a) a 

designação de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do(a) 

CONCILIADOR(A) da Comarca; b) diante da necessidade de estarem 

presentes requerente/autor e requerido/réu - Lei n. 5.478/1968, art. 6º -, 

acompanhados dos seus advogados, a expedição do necessário para a 

intimação da parte autora e intimação/citação da parte adversa, 

preferencialmente por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO e com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) – Lei n. 5.478/1968, art. 5º, § 2º e § 

8º - ou na forma apontada na exordial, para pagar o valor fixado e, na 

hipótese de ausência de acordo/conciliação entre as partes, querendo, 

APRESENTAR RESPOSTA/DEFESA NA AUDIÊNCIA, sob pena de, não o 

fazendo, presumir aceitos como verdadeiros os fatos apresentados na 

petição inicial – NCPC, art. 344; Lei n. 5.478/1968, art. 7º; c) inviabilizado o 

acordo e sendo necessário, audiência em continuação será designada 

para a instrução e julgamento do processo/pedidos, pelo que devem as 

partes, na audiência de conciliação, ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE 

PRETENDEM PRODUZIR, ARROLANDO EVENTUAIS TESTEMUNHAS, 3 

(três) no máximo - Lei n. 5.478/1968, art. 8º. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-50.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000222-50.2020.8.11.0039 AUTOR: 

JULIANO BARATELA RODRIGUES REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, 

tendo como partes as em epígrafe, em que demonstrando o conjunto de 

fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de 

pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, a petição inicial aparenta 

preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e 

ss. -, razão pela qual DETERMINO que designe audiência de conciliação, a 

qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§. Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

– NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º - e poderão constituir representante, por meio 

de procuração específica, com poderes para negociar e transigir – NCPC, 

art. 334, § 10. Em que pese a manifestação de desinteresse na 

autocomposição, indicado pela parte autora na inicial - NCPC, art. 334, § 5º 

-, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º. O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do NCPC. Cumpra. Às 

providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 

de março de 2020 - 18:33:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000233-79.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000233-79.2020.8.11.0039 AUTOR(A): ELI 

DE OLIVEIRA BARBOSA REU: NILZE JOSE DE MATOS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em que a 

petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual DETERMINO que designe 

audiência de conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§. Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) 

– NCPC, art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º - e 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 334, § 10. A audiência não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º. O prazo de contestação será o 

disposto no art. 335 do NCPC. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 

2020 - 18:42:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000276-16.2020.8.11.0039
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000276-16.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

ALEXANDRE DA SILVA LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em 

que demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não 

estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, 

a petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual DETERMINO que designe 

audiência de conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§. Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) 

– NCPC, art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º - e 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 334, § 10. Em que pese a 

manifestação de desinteresse na autocomposição, indicado pela parte 

autora na inicial - NCPC, art. 334, § 5º -, a audiência não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição - 

NCPC, art. 334, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma vez que 

verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., assim como porque há interesse 

de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, 

caput e 183, § 1º. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São 

José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 19:10:06. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000182-68.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA DE TOLEDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERTIDÃO DE CASAMENTO (REQUERIDO)

DEJAIR AZAMBUJA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000182-68.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

MARTA CRISTINA DE TOLEDO MARTINS REQUERIDO: CERTIDÃO DE 

CASAMENTO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e 

ss. - processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR CAUTELAR – NCPC, art. 300 

e ss. -, ajuizada por MARTA CRISTINA DE TOLEDO MARTINS em desfavor 

de DEJAIR AZAMBUJA MARTINS em que requer aquele(a), entre pedidos 

outros, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

assim como in initio litis e inaudita altera parte seja determinado que o 

requerido pague o aluguel da requerente no importe de R$. 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), quem não exerceria o direito de moradia na 

residência. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos 

fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – 

NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – 

NCPC, art. 189, II - e com as cautelas necessárias. A petição inicial 

aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não 

verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, 

art. 332 e ss. - e a parte autora/requerente pugna por questão expressa 

no NCPC, art. 693, caput, razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação. Há possibilidade de o magistrado conceder os 

efeitos de tutela garantidora do resultado útil e eficaz do processo - não 

satisfativa/cautelar - e efetivar a asseguração do direito que se objetiva, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - 

cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida 

almejada são o pedido/requerimento, os elementos que evidenciem a 

probabilidade com a exposição sumária do direito ameaçado que se 

objetiva assegurar – fumus boni iuris - e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo pela demora na prestação jurisdicional – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza cautelar – NCPC, art. 301 -, “(...) pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. Os elementos que evidenciem a probabilidade com a exposição 

sumária do direito ameaçado que se objetiva assegurar – fumus boni iuris 

- NÃO está configurada uma vez que não cabe ao requerido adimplir o 

valor da locação da parte adversa, ora requerente, indicado como sendo 

de R$. 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pois na hipótese de 

separação/divórcio e ter o cônjuge varão permanecido na residência, 

fazendo seu uso de forma exclusiva, deve arcar/pagar o equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do valor da locação do imóvel em que 

permaneceu e faz uso em detrimento da cônjuge varoa, uma vez que 

cessa o estado de comunhão dos bens, também conhecido como de 

mancomunhão, de modo que os ex-cônjuges passam a exercer um estado 

de condomínio em relação aos bens adquiridos na constância do 

casamento. Ocorre que, apesar do fato de que é devido pelo ex-cônjuge o 

pagamento de uma quantia pela posse, uso e fruição exclusiva do imóvel 

residencial após a separação/divórcio, não apresentou o valor de 

avaliação ou de quanto seria a locação desse bem imóvel, pelo usufruto, 

em caráter exclusivo, do bem supostamente pertencente ao casal. Nesses 

termos: “DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS, 

EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO 

ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM 

POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO 

POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO 

SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, 

TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE 
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ARBITRAMENTO. 1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso especial 

interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em 15/9/2016. 2- O 

propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de alugueis em 

favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel 

comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha. 3- Devidamente 

analisadas e discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e 

fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há que se falar 

em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4- Havendo separação ou 

divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do 

quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de 

mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os 

bens ao estado de condomínio. 5- Com a separação ou divórcio do casal, 

cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas 

hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é 

permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a 

parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se 

houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após 

a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade 

do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a 

regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino 

responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa. 7- O marco 

temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a 

data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a 

data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de 

arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do 

comodato gratuito que antes vigorava. 8- Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data 

de início da incidência dos alugueis”. (STJ, REsp 1375271/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 

02/10/2017) Ademais, AUSENTE o periculum in mora, uma vez que não há 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a 

cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação 

futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da 

conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, 

a possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução 

conjunta. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de demonstração 

dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo 

possível aguardar a cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, 

realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado 

diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente. Com 

essas razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR CAUTELAR. 

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que designe 

audiência de conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da 

Comarca, devendo ser citada a parte requerida/ré, em sua pessoa, com 

pelo menos 15 (vinte) dias de antecedência – NCPC, art. art. 695 e §§. 

Advirto que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao(à) réu(ré) o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo – NCPC, art. 695, § 1º -, assim como, em sendo benéfico, poderá o 

conciliador solicitar o auxílio da equipe multidisciplinar que atende a 

Comarca. Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), 

para a audiência, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que 

as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos – NCPC, art. 695, § 4º. O prazo de contestação será 

o disposto no art. 335 do NCPC. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000269-24.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE DE CARVALHO RANGEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000269-24.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

TEREZA ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: PAULO ALEXANDRE DE 

CARVALHO RANGEL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ESPECIAL - DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e 

ss. - processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação -, atendo como 

partes a em epígrafe, em que requer a parte autora/requerente, entre 

pedidos outros, a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos 

fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – 

NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – 

NCPC, art. 189, II - e com as cautelas necessárias. A petição inicial 

aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não 

verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, 

art. 332 e ss. - e a parte autora/requerente pugna por questão expressa 

no NCPC, art. 693, caput, razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação e que designe audiência de conciliação, a qual 

será realizada pelo conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte 

requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. art. 695 e §§. Advirto que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca. Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

– NCPC, art. 695, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São José dos 

Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 19:01:44. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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CARVALHO RANGEL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ESPECIAL - DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e 

ss. - processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação -, atendo como 

partes a em epígrafe, em que requer a parte autora/requerente, entre 

pedidos outros, a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos 

fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – 

NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – 

NCPC, art. 189, II - e com as cautelas necessárias. A petição inicial 

aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não 

verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, 

art. 332 e ss. - e a parte autora/requerente pugna por questão expressa 

no NCPC, art. 693, caput, razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação e que designe audiência de conciliação, a qual 

será realizada pelo conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte 

requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. art. 695 e §§. Advirto que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca. Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

– NCPC, art. 695, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São José dos 

Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 19:01:44. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000283-08.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CORREIA CHAGAS JIANDOTTI (REQUERENTE)

M. L. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

MARIA CORREIA CHAGAS OAB - 483.420.251-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, EM VIRTUDE DA DECISÃO PROFERIDA NOS 

AUTOS, FOI DESIGNADA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

14.04.2020 ÀS 14:30HRS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-52.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JOSE DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ANTONIO SERRANO JUNIOR OAB - SP153926 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000304-52.2018.8.11.0039. AUTOR(A): IVO JOSE DE ANDRADE REU: 

INSS 1. Vistos. 2. A embargante opôs embargos de declaração contra a r. 

sentença de ID. 25679069, aduzindo, em síntese, haver contradição e 

omissão, no citado comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O 

recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. 

Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 7. Pois 

bem, a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que 

pode fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Quanto a 

pretendida alteração da sentença embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 11. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 12. Intime-se. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000404-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANCELMO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000404-70.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ESMAEL ANCELMO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Considerando o pleito em ID n. 24197194, protocolado pelo 

perito médico, assim como, a manifestação da parte autora (ID n. 

27220308), determino que a Secretaria de esta Vara agende nova data da 

perícia médica. 2. Por fim, realizada a perícia médica, vistas as partes para 

manifestarem. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000404-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANCELMO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 
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(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000404-70.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ESMAEL ANCELMO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Considerando o pleito em ID n. 24197194, protocolado pelo 

perito médico, assim como, a manifestação da parte autora (ID n. 

27220308), determino que a Secretaria de esta Vara agende nova data da 

perícia médica. 2. Por fim, realizada a perícia médica, vistas as partes para 

manifestarem. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000404-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANCELMO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000404-70.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ESMAEL ANCELMO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Considerando o pleito em ID n. 24197194, protocolado pelo 

perito médico, assim como, a manifestação da parte autora (ID n. 

27220308), determino que a Secretaria de esta Vara agende nova data da 

perícia médica. 2. Por fim, realizada a perícia médica, vistas as partes para 

manifestarem. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000404-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANCELMO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000404-70.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ESMAEL ANCELMO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Considerando o pleito em ID n. 24197194, protocolado pelo 

perito médico, assim como, a manifestação da parte autora (ID n. 

27220308), determino que a Secretaria de esta Vara agende nova data da 

perícia médica. 2. Por fim, realizada a perícia médica, vistas as partes para 

manifestarem. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000404-70.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ESMAEL ANCELMO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Considerando o pleito em ID n. 24197194, protocolado pelo 

perito médico, assim como, a manifestação da parte autora (ID n. 

27220308), determino que a Secretaria de esta Vara agende nova data da 

perícia médica. 2. Por fim, realizada a perícia médica, vistas as partes para 

manifestarem. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000404-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANCELMO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000404-70.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ESMAEL ANCELMO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Considerando o pleito em ID n. 24197194, protocolado pelo 

perito médico, assim como, a manifestação da parte autora (ID n. 

27220308), determino que a Secretaria de esta Vara agende nova data da 

perícia médica. 2. Por fim, realizada a perícia médica, vistas as partes para 

manifestarem. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-32.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DO TEOR DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO PARA PROCEDER COM O 

RECOLHIMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000889-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. O. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DO TEOR DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO PARA PROCEDER COM O 

RECOLHIMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 16216 Nr: 1959-62.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, 

APARECIDO ANSELMO GERIN, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº 1959-62.2007.811.0039

CÓDIGO 16216

1. Vistos.

2. Defiro pleito retro.

3. DETERMINO a expedição da competente Carta Precatória para que seja 

realizada a penhora e avaliação do imóvel registrado sob a matrícula 946, 

no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jauru-MT.

4. Com a vinda da missiva, intimem-se as partes para que tomem ciência 

do ato realizado, bem como se manifestem acerca do que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de setembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87637 Nr: 1444-41.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS 1444-41.2018.811.0039.

CÓDIGO 87637.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Benefício de Prestação Continuada - LOAS 

ajuizada por Antônio Roberto Gonçalves, em face de Instituo Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas em ref. 14.

 4. Consigno que, independentemente de decisão, cabe à secretaria deste 

juízo diligenciar/solicitar informações e respostas acerca dos documentos 

expedidos nos processos em tramitação na Comarca.

5. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25830 Nr: 1448-25.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MIGUEL HIPÓLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - OAB:26830, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1448-25.2011.811.0039

CÓDIGO 25830

Vistos.

1. Considerando a discordância das partes no tocante aos valores a 

serem pagos a título de honorário advocatícios, determino a remessa do 

feito à contadoria judicial para apuração do valor no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 2. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, Advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 49-24.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA PARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 49-24.2012.811.0039

CÓDIGO 50231

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria Por invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho c/c 

Antecipação de Tutela, ajuizada por José Pereira Pardim em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que no prazo 

de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 
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ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50745 Nr: 600-04.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MENDES DA SILVA CONFECÇÕES, CÉLIO 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK ARAÚJO AYALA - 

OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR, WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919

 AUTOS Nº 600-04.2012.811.0039

CÓDIGO 50745

Vistos.

1. Considerando a interposição de embargos à presente execução, 

DETERMINO que sejam apensados os feitos, constando lembrete do 

sistema Apolo e PJE.

2. No mais, aguarde-se o julgamento dos embargos.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 1193-62.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIENE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 AUTOS Nº 1193-62.2014.811.0039.

CÓDIGO 56309.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Oliene Ribeiro da 

Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fls. 209/209-v.

4. Conforme fls. 211-v, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 48.130,44 (quarenta e oito mil cento e trinta reais e quarenta e 

quatro centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.378,30 (três mil 

trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fls. 209/209-v, nos valores R$ 48.130,44 (quarenta e oito mil cento e trinta 

reais e quarenta e quatro centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

3.378,30 (três mil trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67562 Nr: 368-50.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 368-50.2016.811.0039

CÓDIGO 67562

1. Vistos.

2. Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por Francisco Pereira 

dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que no prazo 

de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 1365-77.2009.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BRITO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 17.Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Edson Brito Marques, 

devidamente qualificado, quanto ao crime capitulado na denúncia, pela 

ocorrência da prescrição virtual da pretensão punit iva 

estatal.18.Procedam-se às comunicações pertinentes quanto a extinção 

da punibilidade e retificações necessárias.19.Resta esta sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados.20.Considerando a 

desistência do prazo recursal, pelo Ministério Público, CERTIFIQUE-SE DE 

IMEDIATO O TRÂNSITO EM JULGADO e, procedidas as comunicações de 

praxe, ARQUIVE-SE.21.Cumpra-se. 22.Às providências.Nada mais 

havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Thaynara de 

Oliveira Silva, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de DireitoFábio Rogério Sant’Anna 

PinheiroPromotor de JustiçaEdson Brito Marques AcusadoJuliano Duarte 

Prioto OAB-18.566Advogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56542 Nr: 1364-19.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO DEVALDO ULIANA, ALZIRA ESTRADA 

ULIANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 AUTOS 1364-19.2014.811.0039.

CÓDIGO 56542.

1. Vistos.

2. Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso código 52944.

3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15521 Nr: 1242-50.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACINDA TREVILATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, não foi possível expedir o RPV da parte autora, 

tendo em vista que ao elaborar o mesmo, o sistema emite a seguinte 

mensagem, “O beneficiário Oracinda Trevilato da Silva está com situação 

cadastral irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá 

ser salva”.

O referido é verdade.

S. J. Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 1724-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL TOFOLI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDINEIA PERAL DA SILVA - OAB:16884, RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Autos nº. 1724-85.2013.811.0039.

Código nº. 53953.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Ismael 

Tolofi Soares, em face de Edivalda Ferreira da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

3. Defiro o pedido de fl. 197 e DETERMINO que seja intimado o Cartório de 

Registros de Imóveis desta Comarca a fim de providenciar as devidas 

guias e valores a serem pagos pela parte autora.

4. Após, intime-se a requerente para quitação dos referidos valores.

 5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 2572 Nr: 106-62.2000.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR AMÂNCIO MACHADO, GENILDO 

DONIZETE MACHADO, VANDEIR DE CASTRO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940

 AUTOS Nº 106-62.2000.811.0039

CÓDIGO Nº 2572

1. Vistos.

2. Considerando ter transcorrido o prazo de mais de 90 (noventa) dias, a 

contar da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem 

qualquer manifestação do interessado em sua restituição (art. 122, do 

CPP), DETERMINO o perdimento do objeto apreendido em fl. 69 (volume I).

3. Nessa senda, tendo em conta que o valore do objeto apreendido é 

relativamente pequeno e o custo do leito judicial certamente superará o 

valor da alienação, proceda-se com a destruição do mesmo.

4. Procedidas às determinações suso fixadas, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações de praxe.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87956 Nr: 1598-59.2018.811.0039

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CARLOS FERREIRA DA SILVA, PEDRO 

PAULO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 É imperioso o deferimento do pedido de arquivamento formulado pelo 

Ministério Público, quando, concluída a instrução do inquérito, restaram 

inexistentes indícios de autoria e de materialidade do delito imputado ao 

Investigado (INQUÉRITO POLICIAL Nº 11394/2005, TJMT, Data de 

Julgamento: 08-7-2010, Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)”

“INQUÉRITO POLICIAL - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - AUSÊNCIA DE 

ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR EVENTUAL DENÚNCIA - 

DEFERIMENTO.- Realizadas as diligências necessárias à instrução do 

inquérito policial, sem que seja colhido acervo probatório mínimo a justificar 

o início da persecução penal, razão assiste ao Parquet eleitoral quando 

solicita o seu arquivamento. (TJSC, Relator: SUBSTITUTO: SÉRGIO 

TORRES PALADINO, Data de Julgamento: 25/01/2010, Data de Publicação: 

DJE - Diário de JE, Tomo 16, Data 29/01/2010, Página 8)”.10.Em face do 

exposto, ACOLHO a manifestação ministerial e determino o arquivamento 

do presente Inquérito Policial com fulcro no art. 28 c/c art. 395, inciso III, 

ambos do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do artigo 18 do referido códex. 

11.Outrossim, nota-se que o indiciado, Luan, solicitou a restituição do 

celular apreendido (f.69).12.Nos termos do art. 120 do CPP, tem-se que a 

restituição poderá ocorrer desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante.13.Esquadrinhando os autos, verifico que o objeto 

reclamado não possui qualquer relação com o crime em tese perpetrado 

pelo indiciado, razão pela qual, não há qualquer impedimento na 

liberação.14.Isto posto, em consonância com o parecer ministerial de f. 89, 

DEFIRO o petitório de f. 69 e AUTORIZO a restituição de 01 (um) celular LG 

E435 DUOS/BRANCO, mediante termo nos autos.15.Intime-se. 

16.Cumpra-se.17.Feitas as anotações e comunicações necessárias, 

arquive-se.18.Às providências.São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de 

fevereiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 192-13.2012.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVILSON DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266
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 AUTOS Nº. 192-13.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50368.

1. Vistos.

 2. Trata-se Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Edvilson de 

Souza Gomes, em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

3. Considerando que a parte exequente pugnou pelo regular 

prosseguimento da ação às fls. 79/80, DETERMINO que seja cumprida a 

decisão de fl. 78 na sua integralidade.

4. Por conseguinte, arquive-se o presente feito, devendo ser transladadas 

as cópias pertinentes para o feito principal sob o código 18587.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 1091-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA PAZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE BORGES - 

OAB:169782, ROBERTO CARDONE - OAB:196924-SP

 Autos nº. 1091-16.2009.811.0039.

Código nº. 20911.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por João 

Rodrigues da Paz Filho, em face de Quatro Marcos Ltda., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

3. Considerando os embargos opostos às fls. retro, DETERMINO a 

intimação da parte requerida, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

4. Transcorrido o prazo, não havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25790 Nr: 1408-43.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LUIZA DE OLIVEIRA LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1408-43.2011.811.0039.

CÓDIGO 25790.

 1 Vistos.

 2 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Valdeci Luiza 

de Oliveira Luzini em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3 Alvará de Autorização de pagamento juntado às fls. 167/168.

4 É o breve relato.

5 Fundamento e decido.

6 Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 167/168, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 8 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

9 Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

10 Publique-se.

11 Intime-se.

12 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24659 Nr: 278-18.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ESPONCHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 278-18.2011.811.0098

CÓDIGO 24659

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Helena 

Esponchado em desfavor de Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

2. Verificando a discordância em relação aos valores apresentados pelas 

partes, determino a remessa do feito à contadoria judicial para apuração 

do valor no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

4. Intime-se. Cumpra-se.

5. São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22734 Nr: 355-61.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador às 

fls. 213 e 241, no valor de R$ 2.763,83 (dois mil setecentos e sessenta e 

três reais e, oitenta e três centavos) referentes às verbas vencidas, R$ 

276,83 (duzentos e setenta e seis reais e, oitenta e três centavos) 

referentes aos honorários advocatícios, e às fls. 241, R$ 12.100,00 (doze 

mil e cem reais) referentes de multa diária.14.Expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.15.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23302 Nr: 926-32.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RUELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 926-32.2010.811.0039

CÓDIGO 23302

Vistos.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração manejados pelo INSITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS alegando que houve omissão na 

decisão de fls. 182.

2. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

3. É o necessário. Decido.

4. O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Pois bem, a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC 

e que pode eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão.

7. Eventuais divergências de entendimento em decisão prolatada pelo 

julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso objetivando a sua 

reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil.

8. Assim, prosperam os fundamentos da parte embargante no que diz 

respeito à decisão.

9. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

10. Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi promulgado.

11. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23753 Nr: 1379-27.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR JUSTINO DOS SANTOS - DE CUJUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - OAB:26830, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1379-27.2010.811.0039

CÓDIGO 23753

Vistos.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por NICANOR 

JUSTINO DOS SANTOS alegando que houve contradição na decisão de 

fls. 214.

2. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

3. É o necessário. Decido.

4. O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Pois bem, a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC 

e que pode eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão.

7. Eventuais divergências de entendimento em decisão prolatada pelo 

julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso objetivando a sua 

reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil.

8. Assim, prosperam os fundamentos da parte embargante no que diz 

respeito à decisão.

9. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

10. Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi promulgado.

11. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 16222 Nr: 1926-72.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado em f. 172, no valor 

de R$ 69.962,98 (sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais 

e noventa e oito centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 2.933,84 

(dois mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) 

referentes aos honorários advocatícios, totalizando R$ 72.896,82 (setenta 

e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois 

centavos).9.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.10.Por oportuno, intime-se a Sra. Mario Francisco Xavier, ora 

exequente, para que tome ciência da presente decisão e da expedição do 

RPV. 11.Intime-se. 12.Cumpra-se.13.Expeça-se o necessário.São José 

dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18572 Nr: 1762-73.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - 

OAB:26830, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HEDVIGES MARTINS 

DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 AUTOS Nº 1762-73.2008.811.0039.

CÓDIGO 18572.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Ana Maria de 

Souza, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados.

3. Mantenho a decisão agravada em seus fundamentos e determino que 

se aguarde o julgamento do agravo nos autos.

4. Cumpra-se.

5. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 883 de 948



 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 12827 Nr: 563-84.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 563-84.2006.811.0039.

CÓDIGO 12827.

 1 Vistos.

 2 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Maria Rosa 

Correa, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3 Alvará de Autorização de pagamento juntado às f. 225 e 233.

 4 É o breve relato.

5 Fundamento e decido.

6 Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada de 

alvará às f. 225 e 233, a extinção do feito é medida que se impõe.

7 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente feito e o faço com fulcro nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

9 Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

10 Publique-se.

11 Intime-se.

12 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 780-30.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A - MATRIZ, 

FERTILIZANTES HERINGER S/A - FILIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTÔNIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 780-30.2006.811.0039.

CÓDIGO 13123.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

4. Intime-se.

 5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 810 Nr: 16-59.1997.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO GUILHERME JÚNIOR - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/O

 11.Ante o exposto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de restauração dos autos da ação de execução 

código 810, na forma do art. 487, I, do CPC, para restabelecer o 

andamento do feito no estado em que se encontrava, devendo proceder a 

restauração com a devida observância aos dados constantes no sistema 

Apolo. 12.O autor arcará com as custas e honorários da ação de 

restauração movida por sua responsabilidade, conforme já estabelecido 

na fundamentação, na forma do art. 85 do CPC, tudo a teor do art. 718 do 

CPC: - A responsabilidade por custas e honorários, na restauração de 

autos, é de quem deu causa ao desaparecimento, por expressa previsão 

legal (art. 718, CPC). - (Ap. Cível 50.038, de Rio Negrinho, Rel. Des. Eder 

Graf).13.Oficie-se com cópia integral e autenticada do presente processo 

ao Ministério Público para os fins do art. 40 do Código de Processo Penal, 

diante do disposto no art. 356 do Código Penal, bem como para o Conselho 

de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, para eventual apuração de 

responsabilidade profissional diante do disposto no art. 34, XXII da Lei 

8.906/94.14.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 3491 Nr: 573-41.2000.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES 4 R LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT-2615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARDONE - 

OAB:196924-SP

 Código nº. 3491.

1. Vistos.

2. Intime-se a parte requerida para pagar o valor remanescente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de quantos bens bastem para 

satisfação da execução.

3. Não havendo o pagamento, certifique-se e voltem-me conclusos para 

análise dos demais pedidos de fl. 417.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 7822 Nr: 528-32.2003.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDPN, ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 56.918, HAROLDO 

WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO WILSON MARTINEZ 

DE SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D

 Código nº. 7822.

1. Vistos.

2. Considerando o pleito retro, intime-se a parte autora Banco do Brasil 

S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se o crédito da 

presente demanda fora cedido a empresa Ativos S.A.

3. Sendo positiva a resposta, DETERMINO que seja procedida a retificação 

do polo ativo da ação.

4. Regularizada a situação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17760 Nr: 949-46.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:OAB/MT 

12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 11.Vistos.. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 

22187, Rcl 24112, Rcl 23886 e RE 968116),"a decisão do juízo singular 

que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de 

honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47". 2. De fato, o 

disposto na Súmula Vinculante nº 47 não impõe a conclusão de que o 

advogado tem direito à expedição autônoma de RPV para satisfação dos 

honorários contratuais. 3. Sob pena de fracionamento, vedado no art. 100, 

§ 8º, da Constituição Federal, a forma de requisição (RPV ou Precatório) 

do crédito denominado"destaque de honorários contratuais (TRF4, AG 

5052154-96.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO 

ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 12/05/2017).5.O 

pleito de expedição de RPV autônomo em relação aos honorários 

contratuais encontra óbice na norma estabelecida pelo art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal, qual veda a expedição de precatórios 

complementares ou suplementares de valor pago, bem como o 

fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de 

enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste 

artigo.6.Deste modo, considerando que no presente caso o RPV já fora 

expedido e solicitado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como 

que os honorários devidos ao peticionante já estão sendo executados em 

ação autônoma, indefiro o pleito de fl. 214/215.7.Cumpra-se.8.Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24774 Nr: 393-39.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 AUTOS Nº 393-39.2011.811.0039

CÓDIGO 24774

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação para Concessão de Benefício de Auxílio – Doença 

acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez, cm Pedido de Antecipação de 

Tutela Inaudita Altera Pars, ajuizada por Dirceu Gomes da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que no prazo 

de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 1935-24.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYNGRID SILVA ARÃO, CHIRLEY APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA NOVAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 1935-24.2013.811.0039

CÓDIGO 54166

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Hyngrid Silva Arão, 

representada por sua genitora Chirley Aparecida Silva Marques em 

desfavor de Nilza Novaes Pereira, todos devidamente qualificados.

2. Defiro o pleito de fls. 176.

3. Considerando o petitório retro, que indicam a probabilidade de a parte 

executada não poder quitar com a execução de modo integral e imediato, 

tenho que o deferimento do pedido de parcelamento é medida que se 

impõe.

4. Portando, tendo em vista o valor do montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o pagamento da execução deverá ser feito por meio de 06 (seis) 

parcelas mensais, considerando as razões apresentadas pela executada.

5. Desta feita, HOMOLOGO o parcelamento da execução, que deverão ser 

pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir de cada dia 

10 dos meses subsequentes desta decisão.

6. Remeta os autos ao Contador Judicial, para que, seja efetuado o cálculo 

da execução a ser quitado mensalmente pela parte requerida.

7. No mais, intime-se a parte requerida para realizar o pagamento dos 30% 

(trinta por cento) de entrada da dívida de honorários advocatícios, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

8. P. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19301 Nr: 2618-37.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA, ELA, MIRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:4776-B, 

MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16.108 - PR, RAFAELLA ALT DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2618-37.2008.811.0039.

CÓDIGO 19301.

Vistos.

1. Defiro o pleito de fl. 270.

2. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 4. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21103 Nr: 1286-98.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CUNHA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado às f. 142/144, no 
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valor de R$ 43.100,92 (quarenta e três mil, cem reais e noventa e dois 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 2.278,35 (dois mil, duzentos 

e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) referente a multa e R$ 

690,77 (seiscentos e noventa reais e setenta e sete centavos) referentes 

aos honorários advocatícios, totalizando R$ 46.070,04 (quarenta e seis 

mil, setenta reais e quatro centavos)10.Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.11.Por oportuno, intime-se a Sra. Francisca da Cunha 

Leite, ora exequente, para que tome ciência da presente decisão e da 

expedição do RPV. 12.Intime-se. 13.Cumpra-se.14.Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24774 Nr: 393-39.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55698 Nr: 738-97.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CHARUPA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:20098/A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, RÓBER CÉSAR DA 

SILVA - OAB:4784

 44.Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os 

encargos contratuais impugnados.45.CONDENO o Autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, 

estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.46.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.47.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 2234-64.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA DE BRITO VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA IMPGNAÇÃO A EXECUÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64705 Nr: 1817-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Publicar 03 (três) vezes com

 intervalos de 10 (dez ) dias

 AUTOS N.º 1817-77.2015.811.0039 Código 64705

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: JOÃO DE SOUZA COELHO

NOTIFICANDO(S): Interditado: João de Souza Coelho, Cpf: 32957459191, 

Rg: 15.339 SSP MT Filiação: Francisco de Souza Coelho e Ana Petronilha 

Coelho, data de nascimento: 04/06/1938, brasileiro(a), natural de 

Sobrado-BA, casado(a), lavrador, Endereço: Rua: Minas Gerais Nº 1001, 

Bairro: Jardim Popular, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital.

RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

Promotora de Justiça que esta subscreve, vem, respeitosamente, com 

fulcro no artigo 74, II, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e na forma do 

art. 1.178, II, do CPC, propor a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM 

PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA de 

JOÃO DE SOUZA COELHO, brasileiro, nascido em 04/06/1938, natural de 

Sobrado/BA, filho de Francisco de Souza Coelho e Ana Petronilha Coelho, 

RG nº 15.339 - SSP/MT, CPF n°.329574591 91, residente e domiciliado na 

Rua Minas Gerais, n°. 1.001, bairro Jardim Popular, próximo à Escola 

Marechal Rondon, neste Município de São José dos Quatro Marcos-MT, 

com supedâneo nos fundamentos de fato e de direito a seguir delineados: 

01. DOS FATOS. Aportou nesta Promotoria de Justiça relatório do CRAS 

noticiando as precárias condições de moradia do Sr. João de Souza 

Coelho, bem como informando que este vive constantemente embriagado e 

tem problemas de saúde, contudo, este se recusa a receber o devido 

tratamento ou qualquer outro tipo de ajuda. De acordo com o referido 

relatório, o Sr. João de Souza Coelho, de 77 anos de idade, mora sozinho, 

numa casa simples de madeira, localizada no fundo de um salão comercial, 

e esta moradia apresenta condições insatisfatórias de higiene, sendo que 

o quintal encontra-se enfestado de caramujos e a caixa de água possui 

centenas de larvas. Assim, em posse das referidas informações, o 

Ministério Público diligenciou para inquirir extrajudicialmente a única filha do 

Sr. João de Souza Coelho, Joana D' Arc Souza, a qual requereu que fosse 

promovida a ação interdição em face do seu genitor, alegando que este 

não possui condições de viver sozinha, vez que possui deficiência 

auditiva, faz as necessidades fisiológicas na roupa e faz ingestão de 

bebida alcoólica constantemente, fato este que ocasiona constantes 

delírios. A Sra. Joana D' Arc Souza declarou ainda que está disposta a 

dispensar os cuidados necessários a seu pai, proporcionando-lhe uma 

vida digna. Destarte, ante o panorama fático apresentado, o Ministério 

Público ajuíza a presente ação de interdição, colimando resguardar os 

interesses do idoso João de Souza Coelho02. DA LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Inicialmente, importa registrar a legitimidade do órgão 

ministerial para ajuizar a presente demanda. Neste viés, conforme se 

infere da narrativa acima exposta e demais documentos que instruem a 

presente, o interditando não possui condições de gerir sozinho seus 

próprios atos, o que já serviria de fundamento para a intervenção 
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ministerial como autor da demanda, consoante artigo 1.769, I, do Código 

Civil. Se não bastasse isso, demonstrada a situação de risco que se 

encontra o interditando, nenhum dos outros legitimados previstos no artigo 

1.768 do Código Civil, quais sejam, pais ou tutores (inciso I) e cônjuge ou 

qualquer parente (inciso II), tomou a iniciativa de promover sua interdição, 

em virtude do que se torna definitivamente inequívoca a legitimidade ativa 

do Ministério Público. Ademais, é cediço que o Ministério Público teve 

ampliada sua atuação nas causas relativas às pessoas idosas, sobretudo 

em relação àquelas em situação de risco, como na espécie, ante a patente 

debilidade física e mental do ansião. Nesse sentido, a Lei n. 10.741/2003, 

mais conhecida como Estatuto do Idoso, conferiu expressamente ao 

Ministério Público legitimidade extraordinária para atuar na qualidade de 

substituto processual da pessoa idosa, com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, quando esta estiver em situação de risco, conforme 

previsto no artigo 43 da referida Lei. 03. DA COMPETÊNCIA. Consoante 

define o artigo 94 do Código de Processo Civil, a competência é do foro do 

domicílio do réu, neste caso, do domicílio do interditando que, nas últimas 

três décadas, foi a cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. Logo, 

indene de dúvidas que, ao fixar-se competência para conhecimento e 

julgamento da demanda ora aforada perante esse juízo, melhor estarão 

sendo protegidos os interesses do interditando. 04. DO DIREITO. Dispõe o 

artigo 1.767 do Código Civil que estão sujeitos à curatela aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil. Assim sendo, no caso em tela, 

resta evidenciado nas declarações extrajudiciais, bem como no 

preceituário médico, que o interditando é alcoólatra, tem diversos 

problemas de saúde, não tendo condições de manter-se sozinho, assim, o 

dispositivo legal acima encontra-se devidamente atendido. A Organização 

Mundial de Saúde já considera o alcoolismo como uma doença que pode 

comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a 

consequências irreversíveis. Sobre a viabilidade de interdição de idosos 

em casos análogos, é remansosa a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

PACIENTE ALCOÓLATRA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO 

ART. 273 DO CPC. PRESENÇA. DEFERIMENTO. Constatados os requisitos 

elencados no art. 273 do CPC, pois verossímeis as alegações de 

imprescindibilidade da internação compulsória prescrita para manutenção 

da integridade física e saúde de paciente em consequência do alcoolismo 

de que é portador, bem como demonstrada satisfatoriamente a urgente 

necessidade dessa internação para salvaguardar sua própria saúde e 

integridade física, é imperativa a manutenção da decisão que defere a 

antecipação de tutela, mormente em face da inequívoca premência de 

proteção à vida digna, bem jurídico maior. (TJ-MG - AI: 

10521130009272002 De outra ponta, estatui o artigo 1.180 do Código de 

Processo Civil que, na petição inicial, o interessado provará a sua 

legitimidade, especificará os fatos que revelam a anomalia psíquica e 

assinalará a incapacidade do interditando para reger a sua pessoa e 

administrar os seus bens, estando todos os esses requisitos devidamente 

atendidos pela presente inicial, impondo-se, por conseguinte, a concessão 

das medidas reclamadas. 05. DA TUTELA ANTECIPADA. Conforme já 

alhures mencionado, o interditando não tem condições de realizar as 

atividades básicas do dia a dia, tampouco de reger seus próprios atos, 

visto que é alcoólatra, estando sempre em situação de risco. De mais a 

mais, consoante já referenciado, o interditando é viúvo e possui uma única 

filha, a qual aceitou a condição de curadora do seu pai. Assim Excelência, 

restaram demonstrados de forma inequívoca tanto a verossimilhança das 

alegações quanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao interditando, diante do que se encontram devidamente 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, razão pela qual 

impõe-se a concessão da tutela antecipada a fim de que seja 

imediatamente nomeada como curadora do interditando a sua filha, Joana 

D'Arc Souza.06. DO PEDIDO. Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO, respeitosamente, requer digne-se Vossa Excelência em receber 

a presente inicial, bem como a determinar que: a) seja nomeada, 

liminarmente e inaudita altera pars, como curadora do interditando a sua 

filha Sra. Joana D'Arc Souza, portadora do RG nº 1202719-7, inscrita no 

CPF sob o n.º 1017.273.781-80, brasileira, convivente, do lar, residente e 

domiciliada na Fazenda Alvorada, Comunidade Figueirinha, neste 

Município. b) a citação do interditando, intimando-o a comparecer à 

audiência de interrogatório para constatação da sua enfermidade, 

seguindo-se o feito na forma do artigo 1.181 e seguintes do CPC, 

requerendo, desde já, a realização de perícia médica; c) seja-lhe nomeado 

curador especial para contestar o presente pedido, nos termos do artigo 

1.179 do Código de Processo Civil; d) ao final, seja o presente pedido 

julgado procedente, decretando-se a interdição do requerido, 

nomeando-se como curadora do interditando, Sra. Joana D' Arc Souza, 

bem como que seja determinada a inscrição da interdição junto ao registro 

civil do cartório onde o mesmo foi registrado; Protesta provar o alegado 

com todas as provas admitidas em direito e, em especial, pela prova 

documental e testemunhal, cujo rol segue abaixo. Dá-se à causa o valor 

de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), para efeitos meramente 

fiscais. São José dos Quatro Marcos, 18 de setembro de 2015.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Isto posto, em harmonia com o parecer 

ministerial, com fundamento na norma inserta no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido exordial a fim de determinar a interdição 

parcial de JOÃO DE SOUZA COELHO para prática de atos de conteúdo 

econômico ou patrimonial, bem como confirmando a nomeação de JOANA 

D’ ARC SOUZA como sua legítima curadora, nos termos dos arts. 487, 

inciso I, e 755, inciso I e II do Código de Processo Civil. O curador ora 

nomeado deverá prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em obediência 

ao disposto no art. 107 da LRP, art. 1.184 do citado digesto adjetivo e no 

art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente sentença no 

cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e publique-a 

na imprensa local, se tiver, e na oficial (Diário da Justiça Eletrônico), por 03 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra publicação. 

Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução ou especialização em 

hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos 

termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil e 1.190 do Código 

de Processo Civil. Deve, contudo, prestar contas anualmente da gestão 

dos bens e/ou direitos do curatelado, sob risco de ser destituída e 

responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 busque 1.762 e 1.774 do 

citado códex substantivo civil. Preclusas as vias recursais e adotadas as 

providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 07 de janeiro de 2019.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lúcia Borges 

da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 29 de janeiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 3191-60.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83726 Nr: 4330-47.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEIA PEREIRA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 887 de 948



LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98518 Nr: 2625-43.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA CRUZ, AMADEU DOS 

REIS SIQUEIRA, CRISTIAN FARIA DE MATOS, SEBASTIÃO ALAERTE 

CARVALHO, ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838 - MT, JEAN 

DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004

 1. Vistos

2. Considerando a certidão de folha 539, a qual a parte requerente 

declarou não possuir condições para constituir advogado, nomeio, como 

advogada dativa, a Dra. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, 

OAB/MT-24.919/O, para defender os interesses deste.

3. Após a nomeação, deverá a causídica dar o devido andamento no feito, 

no prazo legal.

 4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99346 Nr: 3114-80.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA 

SILVA, ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA, RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO 

DA SILVA, CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA 

COLARINO - OAB:22608/O

 Vistos.É o relatório do necessário. Decido.5.De proêmio, considerando 

que acusado ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA possui Advogado 

Constituído e apresentou resposta à acusação (ref. 47), REVOGO a 

nomeação de ref. 43.6.Pois bem. Diante da manifestação da defesa, que 

deixou de arguir qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não 

há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na 

espécie “existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.7.Desta feita, mantenho a decisão 

que recebeu a peça acusatória e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 23 DE MARÇO DE 2020 ÀS 13H30MIN., oportunidade em que 

serão ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, e interrogado o(s) réu(s).8.Intime-se/requisite-se o 

acusado.9.Intimem-se a vítima e as testemunhas, cientificando-as do 

conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se 

requisitem as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 

221, § 3º do CPP. 10.Havendo necessidade de expedição de carta 

precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução. 

Advirto que a sua expedição não implica na suspensão do feito, conforme 

disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo esta ir 

devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas na 

C.N.G.C.11.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, 

parte final, do CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que 

preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.12.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de fevereiro de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25169 Nr: 788-31.2011.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA BARBOSA DE FREITAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Nº 788-31.2011.811.0039

Código 25169

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Inventário proposta pela inventariante Elizangela 

Barbosa de Freitas Garcia em decorrência do falecimento do de cujus 

José Barbosa de Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos.

 3. Junto à inicial vieram os documentos de fls.11/19.

 4. Primeiras declarações prestadas às fls. 24/27.

5. Documentos carreados às fls. 28/74.

6. A GIA-ITCD fora juntada em fl.94/98.

7. O Ministério Público manifestou desinteresse na presente demanda (fl. 

106/107).

8. A Fazenda Nacional, Estadual e Municipal manifestaram desinteresse no 

feito em fls. 131, 164 e 161.

9. Últimas declarações prestadas às fls. 139/140.

10. Vieram os autos conclusos.

11. É o breve relato.

 12. Fundamento e decido.

13. Ante a ausência de litigiosidade, bem como preenchidos os requisitos 

do art. 620 do CPC, a homologação da partilha é medida que se impõe.

 14. Impende destacar que para homologação de tal partilha é necessário 

que todos os herdeiros sejam capazes, assim como devem concordar 

com o resolvido acerca da individualização dos quinhões hereditários.

15. Ante aos argumentos trazidos, com fundamento no artigo 654, do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

partilha de folhas 139/140, relativo aos bens deixados pelo falecido José 

Barbosa de Oliveira, atribuindo-os aos herdeiros, na forma como posta, os 

bens descritos nestes autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros.

16. Transitada esta em julgado, expeça-se Carta de Adjudicação 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias e, a seguir, 

arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

17. Intimem-se as Fazendas Públicas a manifestarem-se sobre a presente 

homologação.

18. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22044 Nr: 2237-92.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HAUCO - "DE CUJUS"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22.Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.23.Sem 

custas ante o deferimento da justiça gratuita.24.Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.25.Publique-se.26.Intime-se.27.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 02 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 809 Nr: 44-27.1997.811.0039

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PEREIRA BONFIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO GUILHERME JÚNIOR - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BLEY ROBERT SABER - 

OAB:841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Código: 809.

Autos nº 44-27.1997.811.0039.

1. Vistos.

2. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas em fl. retro.

3. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 811 Nr: 14-89.1997.811.0039

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO GUILHERME JÚNIOR - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉLIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:MT-4.285-A

 Código: 811.

Autos nº 14-89.1997.811.0039.

1. Vistos.

2. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas em fl. retro.

3. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17110 Nr: 302-51.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLY FERNANDA DELMONDES DE SOUZA, 

KYRLIANN ALECSANDRA DELMONDES DE SOUZA, ALAÍDE DAL BEM 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B, 

MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos.2.Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 

Gabrielly Fernanda Delmondes de Souza e Kyrliann Alecsandra 

Delmondes de Souza, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 22187, 

Rcl 24112, Rcl 23886 e RE 968116),"a decisão do juízo singular que 

impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários 

contratuais não viola a Súmula Vinculante 47". 2DETERMINO que a 

demandante, Gabrielly, apresente nos autos conta bancária para a 

transferência dos referidos valores. 8.Após, determino que a parte autora 

(Gabrielly Fernanda Delmondes de Souza) manifeste-se nos autos e 

comprove que transferiu o montante de 50% (cinquenta por cento) dos 

v a l o r e s  h o m o l o g a d o s  à  f . 

supracitada.9.Intime-se.10.Cumpra-se.11.Expeça-se o necessário.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 04 de março de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 441-61.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado em f. 128, no valor 

de R$ 22.471,11 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e 

onze centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 2.147,30 (dois mil, 

cento e quarenta e sete reais e trinta centavos) referentes aos honorários 

advocatícios, totalizando R$ 24.618,41 (vinte e quatro mil, seiscentos e 

dezoito reais e quarenta e um centavos).9.Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.10.Por oportuno, intime-se a Sra. Neuza dos Santos 

Pereira, ora exequente, para que tome ciência da presente decisão e da 

expedição do RPV. 11.Intime-se. 12.Cumpra-se.13.Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3906 Nr: 885-17.2000.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BAN LTDA, RAIMUNDO BIAS MENDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8248-B, HUMBERTO SOUSA LIMA FALCONI - 

OAB:MT-1.241.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA C DE SOUZA 

DORLÉO - OAB:MT 7.164, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA DO DECURSO DE 

PRAZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15521 Nr: 1242-50.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACINDA TREVILATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE QUE, NÃO FOI POSSÍVEL EXPEDIR O RPV DA PARTE AUTORA, 

TENDO EM VISTA QUE AO ELABORAR O MESMO, O SISTEMA EMITE A 

SEGUINTE MENSAGEM, “O BENEFICIÁRIO ORACINDA TREVILATO DA 

SILVA ESTÁ COM SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR NA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL. A REQUISIÇÃO NÃO PODERÁ SER SALVA”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24276 Nr: 1903-24.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67562 Nr: 368-50.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1853-22.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062, VICTOR HUGO SENHORINE DE AQUINO - OAB:11.899

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO DOCUMENTO JUNTADO DE REF. 117 E 118, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 2170-25.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGMARCOS MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 49-24.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA PARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25830 Nr: 1448-25.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MIGUEL HIPÓLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - OAB:26830, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-79.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ISMARA ROSA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000330-79.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:ISMARA ROSA 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES 

DE BRITO POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 

Audiência Juizado Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17816 Nr: 997-05.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME, MILTON 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR JOSÉ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITOS CÍVEIS 997-05.2008.811.0039.

CÓDIGO 17816.

1. Vistos.

2. Cuida-se de Ação de Cobrança em fora penhorado bem móvel em fl. 

133/134, de modo que instada a manifestar, a parte exequente pugnou 

pela adjudicação do bem em seu favor.

 3. Para que o bem seja adjudicado é necessária a sua avaliação, devendo 

ser avaliado se o valor do veículo, no estado em que se encontra, 

corresponde ao montante total da dívida executada no presente feito.

4. Deste modo, DETERMINO que seja expedido mandado de avaliação do 

bem penhorado em fl. 134.

5. Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 6. Após, conclusos para análise do pedido de adjudicação.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21555 Nr: 1752-92.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCON DIEGO RODRIGUES LOPES, IOLANDO 

FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, Ruy Rosado de Aguiar Júnior - OAB:RS 2.703

 AUTOS Nº 1752-92.2009.811.0039.

CÓDIGO 21555.

 1. Vistos.

2. Considerando que feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que seja retificada a classe processual no respectivo 

sistema, bem como a realização de cálculo pelo contador judicial, nos 

moldes do art. 52, II da Lei 9.099/95.

3. Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

4. Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 5. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 94163 Nr: 541-69.2019.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON CUNHA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE OLIVEIRA DA 

SILVA SOUSA - OAB:8310

 AUTOS Nº 541-69.2019.811.0039.

CÓDIGO Nº. 94163.

Vistos.

Tendo em vista o petitório Ministerial de fls. 16/17, observo ter havido 

extinção da punibilidade dos fatos supostamente praticados por HUDSON 

CUNHA RAMOS, considerando a ocorrência de ausência de interesse de 

prosseguimento no feito por parte da vítima.

 Conclui-se, assim, estar configurada a extinção de punibilidade conforme 

tipificado em Lei, com base no art. 74, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

Ante o exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, sendo assim, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 31 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85359 Nr: 317-68.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Autos nº. 317-68.2018.811.0039.

Código nº. 85359.

1 Vistos.

2 Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado em face de Joel Santos 

da Silva, para apurar a suposta prática das infrações penais descritas no 

art. 345, caput, e art. 147, caput, ambas do Código Penal.

3 Considerando o pedido de prazo solicitado pela advogada do autor dos 

fatos para acostar aos autos a justificativa de sua ausência na audiência 

realizada no dia 06/02/2020, DETERMINO que o autor junte nos autos sua 

justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

4 Posteriormente, vistas dos autos ao Ministério Público, para 

manifestação.

5 Intime-se.

6 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21555 Nr: 1752-92.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCON DIEGO RODRIGUES LOPES, IOLANDO 

FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, Ruy Rosado de Aguiar Júnior - OAB:RS 2.703

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000291-62.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. S. (AUTOR(A))

C. R. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI PATRICIA DA COSTA OAB - 026.555.741-09 (REPRESENTANTE)

MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA OAB - MT25175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência do inteiro teor da Decisão proferida nos 

autos, bem como, acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 03/04/2020 17:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000291-62.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. S. (AUTOR(A))

C. R. C. S. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI PATRICIA DA COSTA OAB - 026.555.741-09 (REPRESENTANTE)

MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA OAB - MT25175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE SOUSA CAMPOS INTIMAÇÃO do 

representante do Ministério Público Estadual, para ciência da Decisão de 

Id. 29757011, bem como, da audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2020 17:00, na sala do CEJUSC. (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001135-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS MARCELO SAPIAGINSKI (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 03/04/2020 às 17h:30min, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001135-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS MARCELO SAPIAGINSKI (REU)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento no 

endereço rural informado na petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-10.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE PAULA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO JOSE WEBLER (REQUERIDO)

CARLOS WEBLER (REQUERIDO)

CLETO WEBLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 07/04/2020 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-41.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI DA SILVA COSTA (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 16/04/2020 às 16:00hs, na sala do CEJUSC, bem 

como, comprovar a distribuição de Carta Precatória de citação do 

requerido no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001341-60.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001341-60.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 24 de abril de 2020, às 

17h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-69.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos. Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado 

de 13.06.2017, implantado nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato 

Grosso da Central de Processamento de Diligência para Oficiais de 

Justiça, que entrou em vigor na data do dia 26.06.2017, a forma de 

pagamento, descrita a seguir: Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: Para Emissão de Guia de 

Diligência: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante. Intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado(a), para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

proceda a complementação do valor das custas do processo. COMO 

LOCALIZAR:  Gu ia  de  Comp lemen tação  de  Cus tas : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/complementacaoDe

CustasTaxas

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95530 Nr: 2796-82.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CÂNDIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos do processo 

quanto a certidão do oficial de justiça no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96928 Nr: 138-51.2017.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MUFFATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TATU , RAFAEL DOS SANTOS, SIDNEI 

DE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97181 Nr: 324-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCILENE ALVES DE LIMA, ERISVALDO 

MELO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102735 Nr: 2984-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARTA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON ALVES CAMPOS - 

OAB:24520

 Intima-se o procurador Dr. Gerson Alves Campos para atuar na defesa da 

requerida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110669 Nr: 2447-11.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos do processo 

quanto a manifestação da Procuradoria Federal ref. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113515 Nr: 4155-96.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERONICA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30709 Nr: 1782-15.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A/MT, GUSTAVO SOUTO - OAB:14.717/MT, JOSÉ ALBERTO 

COUTO MACIEL - OAB:513/DF, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10.948, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA COSTA - 

OAB:4726/MT, OSCAR LUIS DE MORAIS - OAB:4.300/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 Intima-se a parte devidamente habilitada nos autos, para ciência do inteiro 

teor da Decisão de fl. 1382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 2314-47.2010.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requernete através de seus procuradores para no 

prazo de 05 (cinco) dias proceda ao recolhimento do valor de 02(duas) 

diligências urbanas para que o Sr. Oficial de Justiça cumpra manda de 

citação e Intimação expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70100 Nr: 1607-45.2011.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através do seu procurador para no 

prazo legal, retirar Carta Precatória de BA expedida para a Comarca de 

Dom Eliseu-PA, comprovando nos autos a distribuição naquela Comarca 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 88172 Nr: 259-16.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

807,54, a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da guia de 

custas e R$394,14, para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum local aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93220 Nr: 1786-03.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE TROUI BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93753 Nr: 2028-59.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO TOSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para retirada e comprovação de distribuição de Carta 

Precatória no prazol de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123480 Nr: 3612-59.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA DA CUNHA, LUCAS GEAN 

TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Intima-se a defesa técnica da audiência designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39467 Nr: 1769-74.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELKER CASTRO DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODAS AS TRILHAS IND. E COM. DE 

CONFECÇÕES LTDA, LUIZ GONZAGA TADEU DO CANTO, RODOMIRO 

BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente, para manifestar acerca da 

devolução da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 1257-76.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS SOUSA, ANA CAROLINA 

CASTRO DA SILVA, RONNYS DOS SANTOS GORGETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARAÚNA DE 

MERCÊ - OAB:26.807-O, DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL - OAB:, 

EMERSON MENDES DA SILVA - OAB:21.687-O

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a exordial acusatória, para ABSOLVER ANA CAROLINA 

CASTRO DA SILVA, RONNYS DOS SANTOS GORGETE E DANIEL 

SANTOS SOUSA, das sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06 e 

CONDENÁ-LOS nas penas do artigo 33, caput, do referido diploma legal. 

Fulcrado no princípio da individualização das penas, atento às diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal e em consonância com o disposto no artigo 

42 da Lei nº 11.343/2006 passo à dosimetria da reprimenda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79285 Nr: 2525-44.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Neis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge de Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 a que foi condenado nos termos da sentença. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da guia de 

custas e R$149,12, para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum local aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88099 Nr: 238-40.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATA SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 894 de 948



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88529 Nr: 339-77.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER VALDO SILVA NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90138 Nr: 773-66.2016.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para caso queira impugnar a contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 993-64.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MOIZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para caso queira impugnar a contestação dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92076 Nr: 1318-39.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHEFFER ARMAZÉNS GERAÍS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para caso queira impugnar a contestação dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99103 Nr: 1247-03.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para caso queira impugnar a contestação dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100907 Nr: 2131-32.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BALBUENA ARGUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para caso queira impugnar a contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110085 Nr: 2133-65.2018.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 a que foi condenado nos termos da r. sentença referência virtual 

27. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para 

recolhimento da guia de custas e R$149,12, para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125581 Nr: 914-46.2020.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Intima-se a defesa técnica acerca da audiência de custódia designada 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 1315-07.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAS BOAS & SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o executado para ciência do inteiro teor da r. Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30292 Nr: 1374-24.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, RICARDO 

LORIPPE GUIMARÃES, JOSÉ EDUARDO SENISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC DA COMARCA DE CEREJEIRAS/RO, 

DARLAN CAPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097/MT, 

VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMEUR HUDSON AMÂNCIO 
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PINTO - OAB:RO/ 1807, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Intimo a Exequente na pessoa de seu advogado quanto a decisão de Fls: 

340.

"Vistos etc.

Tendo em vista a petição de fls. 339, defiro o pedido de vista dos autos à 

parte, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30543 Nr: 1635-86.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGRO 

PECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT, ROBERTA LEITE FERNANDES - OAB:MT 7925-A

 Para INTIMAR a parte Exequente (em causa própria) para que nos termos 

da r. Decisão de fl. 375 e no prazo de 10 (dez) dias se manifeste nos 

autos o que entender de direito quanto à busca com resultado NEGATIVA 

no RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39111 Nr: 1407-72.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GALETTI, MARQUINI CASTILHO & 

CASTILHO LTDA - ME, IZABEL CRISTINA MARQUINI CASTILHO, MARCELO 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seus procuradores para no 

prazo legal efetuar o recolhimento de diligência urbana através de guia a 

ser retirada no site do E. Tribunal de Justiça-MT, para que o Sr. Oficial de 

Justiça possa dar efetivo cumprimento no mandado de citação exepdido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39111 Nr: 1407-72.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GALETTI, MARQUINI CASTILHO & 

CASTILHO LTDA - ME, IZABEL CRISTINA MARQUINI CASTILHO, MARCELO 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente, para retirar Cartas Precatórias 

expedidas nos autos, sendo uma para a Comarca de Cláudia (União do 

Sul-MT)e outra para Vilhena-RO, com filnalidade citação das partes 

requeridas/avalistas, comprovando a distribuição das referidas Cartas 

Precatórias no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 1299-96.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Intima-se o advogado nomeado nos autos para se manifestar quanto ao 

aceite ou não do encargo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99071 Nr: 1234-04.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Intima-se as defesas técnicas bem como suas testemunhas arroladas a 

comparecerem à audiência designada para o dia 24/03/2020 às 13:00 no 

Fórum da Comarca de Sapezal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70516 Nr: 64-70.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MANDARINO PUERTA, PUERTA E 

TAKAHASHI LTDA EPP - GUAPORÉ AUTO PEÇAS, LUZIA SUMICO 

TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

 Certifico e dou fé que, DESENTRANHEI o petitório de fls. 175/176 por não 

pertencer aos autos.

Sapezal - MT, 9 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70516 Nr: 64-70.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MANDARINO PUERTA, PUERTA E 

TAKAHASHI LTDA EPP - GUAPORÉ AUTO PEÇAS, LUZIA SUMICO 

TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para 

manifestar-se, no prazo de 5(cinco) dias, acerca da juntada de fls. 

178/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72904 Nr: 484-41.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAÍ MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 intimo o patrono do autor acerca do cálculo apresentado pelo contador do 

juízo para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 4190-56.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos no prezo de 10 

(dez) dias quanto o retorno NEGATIVO do AR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70265 Nr: 1772-92.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

NORO E FIGUEIREDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Intimo o requerido na pessoa de seu advogado para que apresente o 

cálculo discriminando o desconto referente a taxa de administração e 

seguro, nos termos da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117309 Nr: 702-59.2019.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE POLYANA ROCHA 

FERNANDES - OAB:24931/O, JULIANA ARRUDA DA SILVA - OAB:24916, 

JULIANO KUTIANSKI - OAB:26499

 Intima-se a defesa técnica da decisão de ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82277 Nr: 1130-80.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNAIR SILVA LANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado, em virtude que a 

mesma foi inserida aos autos erroneamente, tendo em vista que a parte 

autora ainda não foi devidamente intimada via Dje, razão pelo qual a torno 

sem efeito.

Na mesma oportunidade, fica a parte autora, por intermédio de seu 

representante lega, devidamente intimada da r. sentença já prolatada nos 

autos.

 No mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92362 Nr: 1422-31.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482-0, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112927 Nr: 3800-86.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL (FACULDADES 

INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA – CAMPUS TANGARÁ DA SERRA 

– JARDIM EUROPA),

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença em que o demandado quitou 

espontaneamente o valor fixado em sentença.

Após, a exequente postulou pelo levantamento da quantia bloqueada, 

indicando, assim, os dados bancários respectivos.

É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123231 Nr: 3490-46.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Fica a defesa técnica devidamente intimada da audiência instrutória no dia 

07/04/2020 às 09:00 no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29458 Nr: 741-13.2006.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO KRAUSPENHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAQUEL SUZUKI TAMIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:13.561 MT, ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 10.917-A, 

LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte interessada por meio de seu representante legal para se 

manifestar nos autos ante a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 275-09.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAHL E VEZZARO LTDA - ME, JONATHAN 

VEZZARO, THIAGO GRAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/MT 22165 A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 
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ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.259,34, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 120. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 629,67 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 629,67, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados 

da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112416 Nr: 3484-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DAVID DE OLIVEIRA - ME, EUNICE DAVID 

DOS SANTOS, PAULO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-15.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEMARA LUCHTENBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 15/05/2020 ÀS 14:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-05.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WHESLEY CARLOS ALVES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 15/05/2020 às 16h:30min, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-66.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMY CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/05/2020 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11495 Nr: 241-20.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

requerente na pessoa de seu advogado, para requerer o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsino o presente feito, para intimação das partes na pessoa de seus 

advogados, para manifestação acerca do laudo pericial e documentos de 

fls.966/1019, no prazo sucessivo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9843 Nr: 706-97.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. S. Mendes - Me, Benedita Aparecida dos 

Santos Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 59 foi distribuída no Malote Digital 

sob o N°. 81120204990529 pa Comarca de São Paulo, devendo a parte 
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interessada proceder com o acompanhamento e eventual pagamento de 

custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 515-08.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Paula, Sueli Aparecida Ribeiro 

dos Santos, Elenice Donizete Ribeiro de Paula, Faoli Fabricação de 

Artefatos de Cimento Ltda, Luciano Souza Fales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUCK E BERNARDES - OAB:317

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 108 foi distribuída no PJE sob o nº 

1002484-45.2020.8.11.0015 para a 6ª Vara Cível de Sinop , devendo a 

parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual pagamento 

de custas e diligências da referida missiva.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18602 Nr: 1768-38.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ SIMINSKI, Cpf: 30021960968, 

Filiação: Stanislau Siminski e Rosa Francisca Siminski, brasileiro(a), natural 

de Cerro Largo-RS, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do(a) DEVEDOR(A), acima qualificado(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das Custas Processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos)e Taxa Judiciária no importe de R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), nos termos da 

Sentença prolatada nos autos acima identificados, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para PROTESTO DOS 

VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de 

Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(s).Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei 

n° 6.830/80.Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de 

setembro de 2018.GISELE ALVES SILVAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 10 de março de 2020

Valnice Wagner Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40880 Nr: 1373-36.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANA MESQUITA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolney Ceza Mesquita Toledo 

- OAB:7260 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT0011065A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, em cumprimento a 

Sentença prolatada nestes autos, fica(m) devidamente INTIMADA(S) a(s) 

parte(s) Bnaco do Brasil S/A, por meio de seu(s) advogado(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento dos seguintes 

valores apurados pela Contadoria Judicial desta comarca:

 *Custas Processuais= R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

 *Taxa Judiciária= R$ 221,25 (duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco 

centavos).

As Guias de Pagamento pertinentes devem ser emitidas por meio do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Por fim, informo que o não pagamento do(s) valor(es) 

devido(s) resulta na possibilidade de PROTESTO DOS DÉBITOS, NA 

FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48639 Nr: 883-09.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Jordano Juchen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, em cumprimento a 

Sentença prolatada nestes autos, fica(m) devidamente INTIMADA(S) a(s) 

parte(s) Fabio Jordano Juchen, por meio de seu(s) advogado(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento dos seguintes 

valores apurados pela Contadoria Judicial desta comarca:

 *Custas Processuais= R$ 977,21 (novecentos e setenta e sete reais e 

vinte e um centavos).

 *Taxa Judiciária= R$ 194,71 (cento e noventa e quatro reais e setenta e 

um centavos).

As Guias de Pagamento pertinentes devem ser emitidas por meio do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Por fim, informo que o não pagamento do(s) valor(es) 

devido(s) resulta na possibilidade de PROTESTO DOS DÉBITOS, NA 

FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63026 Nr: 1043-29.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n. 1043-29.2018.811.0108 - Código 63026.

DESPACHO

Vistos e examinados.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 57/57-v, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02/07/2020, às17h30min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 
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reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu e sua defesa, inclusive da realização do ato por 

videoconferência, quando for o caso.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 01/08/2019 

às 14h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-46.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAIA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de redesignar a Audiência de Conciliação para o dia 30 de maio de 2019, 

às 15h00min, tendo em vista PORTARIA N. 1455/2018-PRES-DGTJ que em 

seu artigo 1º suspende o expediente no dia 18 (quinta-feira) - Paixão de 

Cristo, intimando as partes através do presente expediente. Informo ainda 

que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-50.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA DE LURDES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/03/2020, a partir das 

16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-50.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA DE LURDES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/03/2020, a partir das 

16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-50.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA DE LURDES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/03/2020, a partir das 

16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-50.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA DE LURDES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 25/03/2020, a partir das 

16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PILATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

estudo social, pdf anexo

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000235-08.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIOMAR BELTRAME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIFICO, nos termos da legislação 

processual vigente, que intimo a parte requerente, para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, nos autos supra, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O 

referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial, a qual poderá 

ser obtida no site do tjmt.jus.br, com a juntada do comprovante nos 

presentes autos. Terra NOVA DO NORTE, 11 de março de 2020. SILVANA 

LAZAROTO Técnica Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-78.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SEGISMUNDO RODRIGUES FREIRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIFICO, nos termos da legislação 

processual vigente, que intimo a parte autora, acerca da Pericia marcada 

para dia 25/03/2020, ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova 

do Norte/MT. TERRA NOVA DO NORTE, 11 de março de 2020. SILVANA 

LAZAROTO Técnica Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 231-61.2015.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 83, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 13 de ABRIL de 

2020, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 273-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PEDRO BURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 50, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de ABRIL de 

2020, às 15:30horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 984-13.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABIATTI, SANDRA DE JESUS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE -MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 477-478, 

proferida nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de 

ABRIL de 2020, às 16:00horas, consignando ainda que a intimação da 

PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seus advogados (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50512 Nr: 424-81.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Claudinéia Pinheiro de 

Souza, Lucélia Barros Cavalcante, Rafaelli Fortes da Silva e Anderson 

Ribeiro da Silva. Declaro encerrada a instrução processual. Passem-se as 

alegações finais das partes, pelo prazo de 05 dias para cada uma. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 723-58.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº: 723-58.2012.811.0085 (Código 50802)

Vistos.

Antes de analisar o requerimento ministerial de fls. 192/193 e, 

considerando o teor da certidão de fl. 191, DETERMINO a intimação do d. 

causídico que patrocina os interesses do acusado para, no prazo de 10 

(dez), informar o atual endereço do acusado.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.

Em cumprimento à campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara cumpra com as determinações supramencionadas com 

a maior brevidade possível.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66988 Nr: 478-03.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO MIRANDA, MARCELO 

VINICIUS PACHECO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 901 de 948



SOUZA - OAB:13298/MT, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O, MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057 

OAB/MT

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Wesley Ribeiro Soares. 

Abram-se vistas ao representante ministerial para apresentar o endereço 

das testemunhas não localizadas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68195 Nr: 2-28.2020.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - 

OAB:18740/MT

 Defiro a juntada dos documentos apresentados pelo advogado do réu. 

Considerando o pedido da defesa no que tange a revogação da prisão 

preventiva do réu, INDEFIRO-O, razão pela qual, MANTENHO a prisão 

preventiva anteriormente decretada, tendo em vista existir razões para a 

manutenção da segregação cautelar. Defiro o requerimento da defesa, de 

oitiva pessoal do réu. Considerando a impossibilidade de recambiamento 

do mesmo até esta comarca, depreque-se imediatamente o interrogatório 

do réu, assinalando o prazo de 20 dias para cumprimento. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 777-48.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 05/06, ABSOLVENDO o acusado JOSE LEANDRO 

ALVES, já qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada na inicial 

acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal.ISENTO o acusado de custas e despesas 

processuais.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma da CNGC.Comunique-se aos Institutos de Identificação Nacional, 

Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do item 7.16.1, “III” da 

CNGC.P.R.I.C.EXPEÇA-SE certidão em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a) a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, INTIME-SE o denunciado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça à Secretaria do Juízo para informar a conta bancária em que 

será realizada a restituição da fiança (fl. 23), nos termos do artigo 337 do 

Código de Processo Penal.Com a apresentação do número da conta 

bancária de titularidade do acusado, PROCEDA-SE com o levantamento do 

aludido valor. Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do 

valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, devendo a Serventia 

do juízo aportar aos autos a devida comprovação.Após, devidamente 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas 

e anotações de estilo.Em cumprimento ao Ofício Circular n.º 55/2019-CGJ, 

promovendo a campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara cumpra com as determinações supramencionadas com 

a maior brevidade possível.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 de 

março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62224 Nr: 1147-27.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELE MARIA VASSOLER, ANNA CLARA 

VASSOLER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, DANIELA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB-MT/3.277-A, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:A)CONDENAR o 

requerido na obrigação de fazer, consistente em autorizar, custear e 

garantir o procedimento denominado “implante coclear bilateral”, e caso 

possível, que venha a ser realizado no Hospital Otorrino SMHO Serviços 

Hospitalares LTDA na cidade de Cuiabá/MT, na forma prescrita pelo 

médico; B)CONDENAR o requerido ao pagamento de compensação por 

danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual 

deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 

362/STJ), aplicando-se o INPC, bem como juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fico em 10% do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com as cautelas de 

estilo, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do interessado.Terra 

Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaina Rebucci DezanettiJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62327 Nr: 1206-15.2017.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF, EFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Declaro encerrada a instrução processual. Passem-se as alegações 

finais das partes, pelo prazo de 05 dias para cada uma. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66753 Nr: 393-17.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BUENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº 393-17.2019.811.0085 – Código 66753

 Vistos.

Ao compulsar os autos constata-se que a apelação foi interposta de 

forma intempestiva, pois já consumado o prazo recursal de 05 (cinco) dias 

previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, conforme 

certidão de fl. 194, restando preclusa a pretensão recursal.

Por tais razões, não conheço do recurso de apelação interposto pela 

defesa do apenado DOUGLAS BUENO DOS SANTOS, posto que ausente 

um dos pressupostos de admissibilidade e processamento, qual seja, a 

tempestividade.

CUMPRA-SE o remanescente da sentença de fls. 157/171.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 536-26.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:OAB/MT 11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063/B/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 78, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de ABRIL de 

2020, às 16:30horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada na pessoa de seus 

advogados (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38137 Nr: 697-31.2010.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 128, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 13 de ABRIL de 

2020, às 15:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada na pessoa de seus 

advogados (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66593 Nr: 329-07.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ZARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - 

OAB:20633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos embargos de terceiro 

proposto por VILMAR ZARTH em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, via de consequência, 

REVOGO a liminar anteriormente deferida às fls. 21/22.CONDENO a parte 

embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Novo Código de 

Processo Civil, bem como ao pagamento das custas e despesas 

processuais.P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

JUNTE-SE cópia aos autos em apenso (n. 435-71.2016.811.0085 – Código 

58134), e, após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38935 Nr: 44-92.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACZDR, EFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 44-92.2011.811.0085 (Código 38935)

Vistos.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a inclusão do mandado de prisão em aberto 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme decisão 

exarada às fls. 20/20-v.

DETERMINO à causídica constituída para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os documentos de identificação da parte exequente e de sua 

representante legal, se incapaz, sob pena de extinção.

Após, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que 

PROCEDA-SE com a atualização do débito.

Devidamente apresentado e, demonstrando ser a exequente incapaz, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.

Caso contrário, OFICIE-SE o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta 

Floresta para que, com urgência, informe este Juízo acerca da 

possibilidade da segregação do executado para o adimplemento do débito 

alimentar, pelo prazo de 01 (um) mês, tendo em vista a decisão exarada 

nos autos de n. 4779-67.2018.811.0007 – Código 171665.

Restando negativo, OFICIE-SE a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos – SEJUDH para que, com urgência, indique o estabelecimento 

penal em que poderá ser encaminhado o executado para a segregação, 

ante a necessidade do adimplemento do débito alimentar, pelo prazo de 01 

(um) mês.

Havendo autorização pelo Juízo de Alta Floresta e/ou restando frutífero a 

indicação de estabelecimento penal pela Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos – SEJUDH, EXPEÇA-SE nova missiva para o 

cumprimento do mandado de prisão, devendo ser encaminhado a resposta 

dos ofícios retrocitados.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50492 Nr: 405-75.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO PIETROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da parte embargante, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte executada ao 

pagamento dos honorários advocatícios ao exequente, os quais fixo em 

10 % (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

NCPC.P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Transcorrido o prazo in albis, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de praxe.Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25290 Nr: 211-90.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK - 

OAB:59.455 OAB/RS, NEVIO MANFIO - OAB:OAB/MT 16226-B

 Processo nº 2004/503 (Código 25290)

Vistos.

Insta mencionar que da aplicação por analogia do artigo 830 do Novo 

Código de Processo Civil, também conhecido como arresto prévio ou 

pré-penhora, o qual autoriza o arresto de bens do devedor quando o 

Oficial de Justiça não o encontrar e a ordem de preferência do artigo 835 
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c/c 854 do referido diploma legal permite que tal se faça pela via da 

penhora “on line”.

 Com efeito, faz-se necessário prova de que a parte exequente tenha 

realizado todas as providências que estavam ao seu alcance para a 

localização dos devedores, assim como indícios de ocultação por parte 

dos executados.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

Transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO 

OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, 

APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A 

DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado 

arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva 

assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o 

arresto on line, a ser efetivado na origem. (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

29/11/2013)”.

Assim, a medida somente se mostra viável quando demonstrado de forma 

extreme de dúvidas, a impossibilidade de encontrar os devedores e a 

ocultação por parte desses.

Compulsando os autos verifica-se que a parte exequente não demonstrou 

que tenha realizado as diligências para busca do endereço atual do 

executado, limitando-se a postular o arresto “on line”.

Desse modo, ante o não esgotamento das possibilidades de localização do 

executado, bem como não constar dos autos quaisquer indícios de 

ocultação por parte do executado, INDEFIRO o pedido de arresto 

formulado às fls. 179/179-v.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33832 Nr: 87-68.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALANÇAS E TRONCOS NELORE LTDA ME, 

MARTA SIRLENE DIAS TRIVELATO, VALDECIR PERIN, VALTECIR PERIN, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, JOSÉ ROBERTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Autos n. 2007/8 (Código 33832)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de BALANÇAS E TRONCOS NELORE LTDA-ME e 

outros, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada (fls. 175/177).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Inicialmente, em que pese a oposição de embargos declaratórios às fls. 

164/173, pelas partes executadas VALDECIR PERIN e VALTECIR PERIN, 

verifica-se a ocorrência da perda do objeto de sua análise, tendo em vista 

que a parte exequente requereu a extinção da demanda pelo 

adimplemento dos valores discutidos nos autos, apresentando, em 

seguida, a CDA devidamente quitada.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, 

ambos do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

Considerando os valores bloqueados constantes no recibo de 

protocolamento de ordens judiciais de transferências, desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueio de valores às fls. 121/122-v, INTIME-SE as 

partes executadas VALDECIR PERIN e VALTECIR PERIN para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente a conta bancária de sua titularidade 

para o levantamento dos valores.

Devidamente apresentado, PROCEDA-SE com o levantamento do valor 

bloqueado, transferindo a quantia na conta bancária informada pelas 

partes executadas.

Sem custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52257 Nr: 940-67.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT

 Autos n. 940-67.2013.811.0085 (Código 52257)

Vistos.

 DEFIRO a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF: 

010.700.688-02), via sistema RENAJUD. Em caso positivo, DETERMINO, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, MANIFESTE-SE a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52258 Nr: 941-52.2013.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Processo nº 941-52.2013.811.0085 (Código 52258)

Vistos.

Inicialmente, em que pese o petitório de fls. 148/148-v, tem-se que se trata 

de pedido de reconsideração da decisão prolatada à fl. 106 e fls. 

112/112-v, em que fora negado provimento ao agravo regimental pela 

Colenda Sexta Câmara Cível do e. TJMT, conforme observa-se às fls. 

149-v/152-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial deve a parte se valer dos meios 

adequados, tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe 
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o prazo recursal, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais 

superiores.

 Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação. Havendo 

interesse e/ou transcorrido o prazo in albis, DETERMINO a designação de 

audiência conciliatória, conforme pauta da conciliadora do Juízo.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56872 Nr: 1194-69.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994 A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Autos n° 1194-69.2015.811.0085 (Código 56872)

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO JOHN DEERE S/A em face de SHELBI JUNIOR MATIELLO e 

NILZECLER DALFIOR MATIELLO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela suspensão da ação conforme fls. 162/168.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, em que pese a manifestação de fls. 183/186, constata-se a 

eventual perda do objeto para sua análise, tendo em vista as cláusulas de 

liberação dos bens penhorados com o adimplemento dos valores em 

questão.

O acordo firmado às fls. 162/168 satisfaz os elementos estruturais do 

negócio jurídico, não verificando vícios ou defeitos que o maculam, a 

homologação pelo juiz da causa se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que surtam os seus 

legais e jurídicos efeitos, razão por que SUSPENDO o presente feito com 

fundamento no artigo 921, I, CPC.

Em razão do lapso temporal decorrido da última parcela do acordo firmado, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento do 

que ficou convencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

quitação integral.

OFICIE-SE o representante legal da empresa Balbino Leilões, informando o 

cancelamento do leilão judicial do imóvel em comento diante da transação 

efetivada pelas partes, devendo ser procedida as baixas de praxe.

Devidamente certificado, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56948 Nr: 1244-95.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR TELES DE SOUZA, GERONIMO 

BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1244-95.2015.811.0085 (Código 56948)

Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF: 

197.978.429-91), via sistema RENAJUD. Em caso positivo, determino, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

análise da indisponibilidade de bens, conforme postulado às fls. 59/62.

No mais, considerando que não se esgotou todos os meios de tentativa de 

citação do executado MOACIR TELES DE SOUZA, INDEFIRO o pedido de 

citação por edital.

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço dos executados, comprovando nos 

autos documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56960 Nr: 1252-72.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1252-72.2015.811.0085 (Código 56960)

Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CNPJ: 

17.512.222/0001-96), via sistema RENAJUD. Em caso positivo, determino, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

análise da indisponibilidade de bens, conforme postulado às fls. 53/55-v.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58268 Nr: 520-57.2016.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 
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nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal ELIZABETE DE 

SOUZA FOSCHIERA e SERGIO FOSCHIERA, julgando dissolvida a 

sociedade conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC), 

sendo que a demandante VOLTARÁ a utilizar o nome de solteira, qual 

seja, ELIZABETE DIAS DE SOUZA.DEIXO de condenar a parte demandada 

nas verbas de sucumbência, uma vez que não opôs resistência à 

pretensão deduzida na petição inicial:“Tendo o réu sido declarado revel, 

não se justifica a condenação do autor na verba honorária, haja vista a 

inexistência de resistência à pretensão inicial”. (TJ/MT, 3ª Câmara Cível, 

recurso de apelação cível n. 47591/2003 - Classe II - 20 - Comarca de 

Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data de Julgamento: 04-8-2004, 

Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI).CONDENO a parte 

r e q u e r i d a  a o  p a g a m e n t o  d a s  c u s t a s  e  d e s p e s a s 

processuais.P.R.I.C.Expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a) a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao 

Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇAM-SE o 

competente mandado de averbação, OFICIANDO-SE o Serviço Notarial 

competente, ARQUIVANDO-SE, por conseguinte, o vertente feito.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59012 Nr: 901-65.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIO WIECHORQUIEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 901-65.2016.811.0085 (Código 59012)

Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF: 

770.183.971-20), via sistema RENAJUD. Em caso positivo, determino, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

análise da indisponibilidade de bens, conforme postulado às fls. 57/59-v.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59374 Nr: 1064-45.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS, ADELAR 

UMBERTO SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1064-45.2016.811.0085 (Código 59374)

Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF: 

013.463.201-01), via sistema RENAJUD. Em caso positivo, determino, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

análise da indisponibilidade de bens, conforme postulado às fls. 77/80.

No mais, considerando que não se esgotou todos os meios de tentativa de 

citação do executado ADELAR UMBERTO SCHONS, INDEFIRO o pedido de 

citação por edital.

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço dos executados, comprovando nos 

autos documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60653 Nr: 260-43.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 260-43.2017.811.0085 (Código 60653)

Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CPF: 

325.892.391-49), via sistema RENAJUD. Em caso positivo, determino, 

desde já, a restrição de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

análise da indisponibilidade de bens, conforme postulado às fls. 60/62-v.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61503 Nr: 730-74.2017.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 Processo nº: 730-74.2017.811.0085 (Código 61503)

Vistos.

Considerando o lapso temporal percorrido entre a decisão que deferiu as 

medidas protetivas em face da ofendida, INTIME-SE pessoalmente a vítima 

para que compareça na Secretaria deste Juízo, para se manifestar se 

ainda tem interesse em manter as medidas protetivas decretadas em seu 

favor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

Caso a intimação reste infrutífera, visando a celeridade processual, 

DETERMINO, desde já, a intimação via edital.

 Havendo desinteresse, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual.

Em cumprimento à campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara cumpra com as determinações supramencionadas com 

a maior brevidade possível.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 21-05.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULHINHO IANKOSKI, CRISTIANO DIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Declaro encerrada a instrução processual. Passem-se as alegações 

finais das partes, pelo prazo de 05 dias para cada uma. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 1246-60.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Finalidade: Intimação da parte embargada acerca da decisão proferida 

nos autos, adiante transcrita: ..."

Sendo assim, por não apresentar satisfatoriamente os prejuízos e 

constrangimentos com a tramitação da ação principal, INDEFIRO o efeito 

suspensivo da ação principal n. 429-64.2016.811.0085 – Código 58127.

DESIGNE-SE audiência de conciliação, em conjunto com os autos 

principais, conforme pauta da conciliadora.

Caso a audiência reste infrutífera, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, 

INTIME-SE a parte embargada para impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 1184-30.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR MUCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Processo nº: 1184-30.2012.811.0085 (Código 51236) Vistos.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia 

em face de ELOIR MUCZINSKI, devidamente qualificado, dando-os como 

incurso na sanção prevista pelo artigo 306, “caput”, da Lei 

9.503/97.Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo 

acusado em 26/04/2017, conforme ata de audiência de fls. 

74/75.Devidamente instado, o Ministério Público Estadual pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento do benefício da 

suspensão condicional do processo (fls. 89).É o relatório. Decido.Da 

análise dos autos, verifico o transcurso do prazo de suspensão do 

processo sem qualquer notícia de revogação do benefício, situação que 

importa na extinção da punibilidade.Com efeito, nos termos do artigo 89, § 

5º, da Lei nº 9.099/95 e em consonância com o parecer ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELOIR MUCZINSKI e, via de 

consequência, determino o ARQUIVAMENTO do presente 

feito.Considerando a manifestação de fls. 89, PROCEDAM-SE aos atos 

necessários para a transferência dos valores depositados nos termos 

pugnados, atentando-se para a conta bancária informada pelo parquet à 

fl. 67-v.Após o levantamento dos valores, INTIME-SE pessoalmente a 

representante legal do Conselho de Segurança de Terra Nova do Norte 

para ciência.Sem prejuízo, considerando que os honorários serão fixados 

consoante apreciação equitativa do Juízo, atendidos ao grau de zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para tal serviço, DETERMINO à 

Serventia do juízo para que expeça-se certidão em favor do(a) 

advogado(a) nomeado(a) (fls. 56), no importe de 02 (dois) URH’S, a fim de 

que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato 

Grosso.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Terra Nova do Norte, 09 de 

março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51883 Nr: 562-14.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO TOMAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50365 Nr: 267-11.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37843 Nr: 403-76.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR INÁCIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54602 Nr: 1263-38.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILEIA ANTONIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT Nº10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39480 Nr: 588-80.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1120-83.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA SOUZA, LEDI ALVES DE 

SOUZA, JEFFERSON DA SILVA SOUZA, JESIEL DA SILVA SOUZA, 

GIELSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINSCHEK 

HARTMANN - OAB:27584/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, considerando que houve habilitação dos herdeiros em 

sucessão ao falecido, que para expedição do rpv/precatório faz-se 

necessário especificar qual cota parte que cabe a cada herdeiro, eis que 

a expedição dos rpv/precatório junto ao Sistema e-PrecWeb ocorre de 

forma individual, ou seja, um para cada parte/pessoa.

Certifico ainda, que passo a intimar a parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se, informando o percentual de cada herdeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63259 Nr: 207-28.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: * pereira - OAB:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 70-72 Transitou em Julgado, bem como, que, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37666 Nr: 227-97.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUSA ANGELA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 227-97.2010.811.0085 (Código 37666)

Vistos.

Em razão das demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos 

requerentes hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os 

insere como população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi 

primordial para justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo 

ordenamento jurídico, às pessoas idosas.

Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm vindo 

diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

apesar da irresignação do causídico às fls. 121/125, assinalo que se trata 

de MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, para 

o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).

Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte 

ou a seu patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade do advogado).

 Dessa forma, determino derradeiramente a intimação do PATRONO da 

parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os 

dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37817 Nr: 377-78.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 377-78.2010.811.0085 (Código 37817)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por ADÃO RIBEIRO 

CARDOSO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimada, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 149-v.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

145/148, totalizando a importância de R$ 33.609,35 (trinta e três mil 

seiscentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.
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Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38289 Nr: 850-64.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 850-64.2010.811.0085 (Código 38289)

Vistos.

Considerando o depósito dos honorários sucumbenciais (f. 156), bem 

como a conta corrente indicada pelo causídico às fls. 159/160, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores, 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 11/2014 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 No mais, tendo em vista a requisição de pagamento (precatório) expedido 

à f. 152, desde já, determino a intimação do PATRONO da parte autora 

para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados 

bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Intime-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39417 Nr: 525-55.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Vistos.Em consonância com o acórdão acostado às fls. 127/129, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Observando que a perícia deverá 

ser agendada pela Secretaria de Vara.Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, § 2º, da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF fixo os honorários periciais em R$300,00 

(trezentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou ausência de 

profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de 

Mato Grosso, cujas distancias a serem percorridas são extremamente 

grandes, as condições de vida e trabalho são precárias, o que não gera 

atrativos para que médicos se instalem e exerçam a profissão nesse 

região afastada do Brasil. Diante dessa inexorável realidade, aliado ao fato 

de que se não forem bem remunerados os médicos dessa região, em 

virtude da sobrecarga de trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, 

sob pena de se negar a jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se 

arbitrar honorários periciais razoáveis e acima da média que ocorre nas 

grandes cidades (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 242-61.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGW, SOLANGE VITORINO WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 242-61.2013.811.0085 (Código 51557)Vistos.Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por FERNANDO GABRIEL WINTER, 

representado por sua genitora SOLANGE VITORINO WINTER em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Devidamente intimado, 

a parte executada concordou com os valores apresentados pelo 

exequente as fls. 173-v.Vieram os autos conclusos para deliberações.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que a parte 

executada concordou com os valores apresentados pelo exequente, 

HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 169/170, totalizando a importância 

de R$ 91.207,49 (noventa e um mil, duzentos e sete reais e quarenta e 

nove centavos).Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não 

resistência à pretensão.Deixo de condenar em custas processuais, nos 

termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO a intimação 

do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos 

valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como 

quitação integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 10 de março de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55537 Nr: 479-27.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDITE ALVES PEREIRA DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 479-27.2015.8.11.0085 (Código 55537)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por VALDETE ALVES 

PEREIRA DE MEIRELES, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

À f. 37 o exequente pugnou pela extinção do processo, tendo em vista 

que já fora ajuizada anteriormente à execução de sentença, nos autos de 

código 51532 (apenso).

DECIDO.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente cumprimento de 

sentença foi proposto em duplicidade àquele tramitando nos autos de 

código 51532.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos 

autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo às baixas e 

anotações pertinentes.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1102-91.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

STEFANY VITORIA NOBRE RODRIGUES o benefício de amparo social no 

importe de 01 (um) salário mínimo mensal, devidos desde a data do 

ajuizamento da ação, eis que a autarquia não deve ser penalizada pela 

demora do autor em ingressar com a ação.Por oportuno, DETERMINO ao 

INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57433 Nr: 119-58.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVA JUDITE GUSBERTI SAVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ventura dos Santos - 

OAB:25440/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:OABMT 

Nº19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16.035-A/MT, JOSIANE 

PILATTI - OAB:33611 SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

OLIVIA JUDITE GUSBERTI SAVARIS o benefício de amparo social no 

importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59314 Nr: 1032-40.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDERSON NOLETO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA FLORESTA MOTOS LTDA, MOTO 

HONDA DA AMAZÔNIA MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que, devidamente 

citado/intimado, parte requerida, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar CONTESTAÇÃO. Certifico ainda que a citação/intimação 

deu-se através de carta, com AR juntado na data de 08/05/2019 (fl.98v).

Certifico ainda, passo a INTIMAR a parte autora para manifestar-se, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 463-05.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que conforme 

determina a decisão de f. 403, intimo as partes por todo conteúdo da 

petição/oficio juntado às fls 408-411, que apresenta a proposta de 

honorários para realização da perícia no valor de R$ 7.000,00(sete mil 

reais), bem como para que as partes providenciem o depósito de 25% dos 

honorários periciais, no valor de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e 

cinquenta reais) cada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61081 Nr: 473-49.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE GARUZZI 

BARCELLOS - OAB:18.836/ES, ROBERTA BORTOT CESAR - 

OAB:21.768/ ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Processo nº 473-49.2017.811.0085 (Código 61081)

Vistos.

Considerando que foi prolatada sentença nos autos de n. 

1194-69.2015.811.0085 – Código 56872, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 793-02.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Considerando que o réu não compareceu mesmo estando devidamente 

intimado, decreto-lhe a revelia. Abram-se vistas ao representante 

ministerial para apresentar o atual endereço da vítima, no prazo de 05 

dias, sob pena de preclusão. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61738 Nr: 851-05.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver 

nenhuma omissão ou contradição na sentença de fls. 294/299, nos termos 

do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos 

moldes em que prolatada.Por fim, indefiro o pedido de condenação em 

litigância de má-fé, por não verificar presente a hipótese do artigo 80 do 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62507 Nr: 1350-86.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Abram-se vistas ao representante ministerial para apresentar o atual 

endereço das testemunhas não localizadas, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63411 Nr: 275-75.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar a 

OSMAR TOMÉ o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, devido desde a data do ajuizamento da ação, eis que a 

autarquia demandada não deve ser penalizada pela demora do autor em 

ingressar com a ação.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63479 Nr: 305-13.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 305-13.2018.811.0085 (Código 63479)

 Vistos.

Trata-se de ação de interdição, proposta por MIGUEL ALVES DE ALMEIDA, 

em face de MARIA DA LUZ DE ALMEIDA.

Instado a manifestar, a parte autora informou o falecimento da interditanda, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 44/45).

É o breve relato. Decido.

Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela 

utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade 

do exame da questão de mérito, deve existir tanto no momento do 

ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, inclusive no 

instante em que a sentença é prolatada.

No caso dos autos, verifica-se o óbito da interditanda Maria da Luz 

Almeida, ocorrendo, portando, a falta de interesse de agir pela perda do 

objeto, não restando outra alternativa senão a extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64311 Nr: 705-27.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE FÁTIMA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do Código de Processo Civil e por consequência julgo 

e declaro extinta a presente ação, com suporte nos artigos 485, inciso I, 

do mesmo “Codex”.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas/despesas processuais.P.R.I.C. Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 10 de março de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64548 Nr: 811-86.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL CESAR BARBOSA 

COSTA - OAB:27088/O

 Processo nº 811-86.2018.8.11.0085 (Código 64548)

Vistos.

Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de 

Milton José Toniazzo.

A ação foi recebida às fls. 185/186, sendo contestada às fls. 188/200.

O Município de Terra Nova do Norte manifestou o interesse em integrar o 

polo ativo da lide.

Intimado, o Ministério Público apresentou memorias escritos às fls. 
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210/213.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Em que pese a apresentação prematura de memorias escritos pelo 

Parquet, não se mostra oportuno, neste momento, o julgamento antecipado 

da lide.

Assim, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Inclua-se o Município de Terra Nova do Norte no polo ativo da lide, 

procedendo-se com a sua intimação para, querendo, se manifestar nos 

autos no que entender de direito. Prazo: 15 dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65570 Nr: 1311-55.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1311-55.2018.8.11.0085 (Cód. 65570)

Vistos.

Em que pese o acordo entabulado em audiência de conciliação à f. 25, 

verifica-se que este não restou inteligível por este juízo, além do que, não 

há menção pelas partes quanto ao interesse na homologação e 

consequente extinção do processo.

Assim, determino que se designe nova audiência de conciliação, conforme 

pauta da conciliadora do juízo, devendo as partes ratificar, de forma clara 

e objetiva, os termos do acordo constante à f. 25, sobretudo no que se 

refere à partilha de bens do casal.

Após, conclusos.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54162 Nr: 1021-79.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDA DE FRANÇA SOUZA, IVALDO DE FRANÇA 

SOUZA, IVAN DE FRANÇA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1021-79.2014.811.0085 (Código 54162)Vistos.Em razão das 

demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes 

hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os insere como 

população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para 

justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento 

jurídico, às pessoas idosas. Ademais, considerando que, constantemente, 

estas pessoas têm vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar 

informações e requerer diretamente o pagamento dos benefícios 

previdenciários a si concedidos, houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO 

desta Magistrada sobre o tema, para o fim de determinar a liberação dos 

valores relativos aos benefícios previdenciários diretamente em favor da 

parte Autora, bem como a liberação dos honorários contratuais em favor 

dos Advogados (eis que os honorários sucumbenciais continuam sendo 

liberados diretamente aos patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os 

honorários sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de 

titularidade do advogado). Dessa forma, determino a intimação do 

PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, de cada um dos herdeiros habilitados nos 

autos para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, concedido ao de cujus (banco, agência, número da 

conta e CPF). Consigno que a herdeira Reinalda de França Sousa já 

indicou seus dados bancários, conforme certidão encartada à f. 66. 

Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor, tendo em vista que seus dados 

bancários já foram indicados às fls. 62.Após, conforme manifestação de 

fls. 65-v, EXPEÇA-SE nova requisição de pagamento aos herdeiros 

habilitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 944-41.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA APARECIDA ESPERANDIN FARTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51165 Nr: 1109-88.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52124 Nr: 808-10.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LOPES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 1118-16.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA APARECIDA FAVARIN LORENZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57457 Nr: 132-57.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MATTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53216 Nr: 374-84.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que conforme determinado na decisão de fl. 133, para 

o cancelamento do Precatório expedido às fl. 122, por esta secretaria, o 

precatório teria que estar disponivel no sistema e-precweb para alteração, 

como este já foi autuada no TRF na data de 29/07/2019, sob o nº 

0271698-07.2019.4.01.9198, não temos como efetuar o cancelmento via 

sistema e-precweb.

Certifico ainda, que passo a expedir ofício ao TRF1, para a possibilidade 

do cancelamento naquela instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34200 Nr: 456-62.2007.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, foi cancelado/excluido o precatório de fls. 141, e 

reexpedido RPV, conforme requerido pela parte autora às fls. 144, bem 

como que foi expedido com o valor do teto máximo para pagamento como 

RPV, e com expressa renúncia de valores que excederem ao teto de 

pagamento.

Certifico ainda, que passo a intimar as partes, acerca do inteiro teor do 

RPV expedido nos presentes autos, para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do artigo 11 da Resolução nº 

458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35885 Nr: 1093-76.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2008/321 (Código 35885)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por MANOEL RAMOS 

PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa a quitação à fl. 67.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Isto posto, considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita pela 

parte demandada, DECLARO EXTINTA POR SENTENÇA ESTA EXECUÇÃO, 

nos termos do o art. 924, e o art. 925, do CPC.

Sem custas.

 P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35964 Nr: 1170-85.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY IRENE ROMASINI CZANOBAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1170-85.2008.811.0085 (Cód. 35964)

Vistos.

O Instituto Nacional do Seguro Social, às fls. 66-v, manifestou solicitando 

esclarecimentos quanto à divergência existente entre os valores do RPV 

já pago constante à f. 50 (R$ 7.760, 43), eis que bem superior ao cálculo 

da planilha de fls. 27 (R$ 3.587,81).

A secretaria de Vara, por meio da certidão de fl. 70, informou que o RPV 

de f. 35, que deu origem ao documento de f. 50, foi expedido 

equivocadamente, devido a antiga forma de preenchimento da RPV, a qual 

era expedida sempre dentro do mesmo formulário e, no presente caso, o 

valor do documento não foi alterado.

Sobre o referido pleito, o causídico se manifestou às fls. 72 alegando que 

a diferença refere-se à correção monetária e juros, além do requerimento 

estar intempestivo/precluso.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que por um lapso da Secretaria, foi 

expedido RPV sobre o valor de R$ 7.760,20 (f. 35), ao passo que o 
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deveria ter sido expedido pelo cálculo de fl. 27, no valor de R$ 3.587,81.

O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei 

13.846/2019 é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários 

pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Vejamos:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou 

assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de 

cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que 

não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do 

regulamento; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Assim, considerando que foi expedido RPV sobre valor a maior do que o 

devido pela autarquia federal, assim como pelo fato de o INSS já ter 

apresentado o valor a ser restituído pelo exequente, aos cofres públicos 

(f. 73/74), necessária à intimação do exequente para se manifestar sobre 

os valores apresentados.

Intime-se o exequente pessoalmente para manifestar se concorda ou não 

com os valores apresentados pela autarquia às fls. 73/74, onde, havendo 

concordância, deverá depositar os valores indicados pelo INSS, no prazo 

de 30 dias, sob pena de serem descontados, mensalmente, em folha de 

pagamento da parte autora, 10% (dez por cento) dos valores recebidos 

indevidamente, até a satisfação integral do crédito, a título de principal, 

bem como serem decotados de outros processos em que o procurador do 

exequente seja credor, os valores recebidos indevidamente a título de 

honorários advocatícios.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39305 Nr: 413-86.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELÇO RIBAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Neuma Terezinha Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 

3.508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o precatório referente aos presentes autos foi 

distribuido no sistema SRP 2.0/TJMT, sob o nº no PJE 2ª Grau 

1005376-69.2020.8.11.0000, e atuado na data de 05/03/2020, conforme 

comprovante adiante juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32241 Nr: 908-43.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11102 MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347/MT

 Processo nº 2005/280 (Código 32241)

Vistos.

Considerando a manifestação da parte executada às fls. 114/149, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33137 Nr: 637-97.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ACOLHO a impugnação à execução e, via de consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela autarquia federal às fls. 

166/166-V (R$ 14.733,19).Intime-se a parte Exequente/Impugnada para 

que se manifeste sobre a presente decisão, bem como para informar nos 

autos seu interesse na expedição de RPV/Precatório, no prazo de 05 

(cinco) dias.No mesmo prazo, deverá a parte Exequente/Impugnada 

apresentar os seus dados bancários, bem como de sua patrona, para o 

depósito judicial do valor objeto da presente execução e, ainda, 

OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Intimem-se.Terra Nova do Norte

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 90-23.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MERICE SCHILLREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRÉ BEZERRA MARQUES 

DE SÁ - OAB:8376-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/37 (Código 33834)

Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 130, PROCEDAM-SE aos atos 

necessários para a transferência dos valores depositados nos autos na 

conta informada à fl. retro, atentando-se para as determinações contidas 

na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente acerca do 

levantamento dos aludidos valores na conta bancária do causídico 

constituído.

No mais, tendo em vista o transcurso processual desde a última 

atualização do cálculo (fl. 127), INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53385 Nr: 498-67.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 498-67.2014.811.0085 (Código 53385)

Vistos.

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Caso devidamente cumprido, SOLICITE-SE informações da liquidação do 

débito ao setor competente e AGUARDE-SE o referido pagamento.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53556 Nr: 625-05.2014.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO JOSÉ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA FERREIRA ARAUJO 

GOUVEIA - OAB:12930-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 625-05.2014.811.0085 (Código 53556)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por AGNALDO JOSÉ 

SANTANA, em desfavor de INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - 

INTERMAT, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte requerente, apesar de regularmente 

intimada para manifestar-se nos autos, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 75.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito 

desde o ano de 2019, conforme observa-se, também, na certidão de fl. 72.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55421 Nr: 419-54.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11102 MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 Processo nº 419-54.2015.811.0085 (Código 55421)

Vistos.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o adimplemento das custas processuais, 

conforme parcelamento deferido à fl. 25. Não havendo o pagamento das 

parcelas em sua totalidade, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

deliberações.

Havendo pagamento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação. Havendo 

interesse e/ou transcorrido o prazo in albis, DETERMINO a designação de 

audiência conciliatória, conforme pauta da conciliadora do Juízo.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 556-36.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI FRANCISCO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Cezar Jorge Gat. 

Aguardem-se a devolução da carta precatória expedida para oitiva da 

vítima. Aportando a missiva, passem-se as alegações finais das partes, 

pelo prazo de 05 dias para cada uma. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56636 Nr: 1059-57.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO FERREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Processo nº. 1059-57.2015.811.0085 (Cód. 56636)

Vistos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa (honorários 

sucumbenciais). Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 1114-47.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN LOPES SPADON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GUIMARÃES 

COLUCCI - OAB:21671/O

 Considerando a ausência do advogado nomeado anteriormente, nomeio 

em substituição o Dr. Tiago Frighetto, arbitrando honorários conforme 

tabela mínima da OAB/MT, que, de agora em diante, atuará na defesa do 

réu. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Gian Carlos. 

Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida para interrogatório 

do réu pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de 

cumprimento, passem-se as alegações finais das partes, pelo prazo de 05 

dias para cada uma. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51532 Nr: 216-63.2013.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDITE ALVES PEREIRA DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 216-63.2013.811.0085 (Código 51532)Vistos.Ante a 

informação de devolução de valores a conta única do Tesouro Nacional (f. 

60 e 64/65), expeçam-se novas RPVs.Em razão das demandas 

previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes hipossuficiente 

econômica, social e culturalmente, o que os insere como população 

altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para justificar a 

tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento jurídico, às 

pessoas idosas. Ademais, considerando que, constantemente, estas 

pessoas têm vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar 

informações e requerer diretamente o pagamento dos benefícios 

previdenciários a si concedidos, houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO 

desta Magistrada sobre o tema, para o fim de determinar a liberação dos 

valores relativos aos benefícios previdenciários diretamente em favor da 

parte Autora, bem como a liberação dos honorários contratuais em favor 

dos Advogados (eis que os honorários sucumbenciais continuam sendo 

liberados diretamente aos patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os 

honorários sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de 

titularidade do advogado). Dessa forma, determino a intimação do 

PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58347 Nr: 552-62.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO BIASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 552-62.2016.811.0085 (Código 58347)

Vistos.

Considerando o decurso de prazo superior ao requerido à fl. 50, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59376 Nr: 1066-15.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - 

OAB:11.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver 

nenhuma omissão na sentença de fls. 304/306-v, nos termos do art. 

1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em 

que prolatada.CUMPRAM-SE as determinações da sentença 

supracitada.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 10 de março de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62411 Nr: 1242-57.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVINO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Patrick Antônio Vanni e 

Adão Mendes. Declaro encerrada a instrução processual. Sai a defesa 

intimada para apresentar suas alegações finais, no prazo de 05 dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 972-96.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVARISTO MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Processo nº 972-96.2018.811.0085 (Código 64844)

Vistos.

Considerando que o requerido constituiu advogado nos autos, conforme 

procuração de fl. 37, aliado ao fato de seu comparecimento espontâneo, 

DOU-O por citado da presente ação.

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo (fls. 29/29-v) e, após, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar no que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64890 Nr: 988-50.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BASSANESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Concedo o prazo de 10 dias para a defesa apresentar o 

substabelecimento. Homologo a desistência da oitiva da testemunha 

Patrick Antonio Vanni. Declaro encerrada a instrução processual. 

Decorrido o prazo concedido à defesa, passem-se as alegações finais 

das partes, pelo prazo de 05 dias para cada uma. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 22-53.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES CARLOS VORPAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Passem-se as alegações finais da defesa, pelo prazo de 05 dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66683 Nr: 369-86.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO ANTONIO FINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Abram-se vistas ao representante ministerial, pelo prazo de 05 dias, para 

apresentar o atual endereço da vítima, sob pena de preclusão. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67239 Nr: 579-40.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVARISTO MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.Caso a 

audiência reste infrutífera, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, 

INTIME-SE a parte embargada para impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.Caso apresentada a impugnação, 

INTIME-SE a embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.Após, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença 

ou designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 10 de março 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-55.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON LUIZ RIZZIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do PROMOVIDO 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado nos autos, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 1.023 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-39.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TEREZINHA DE BARROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL RICARDO DA FONTE GAVARONE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º: 

1000231-39.2018.8.11.0085 Reclamante: CLAUDETE TEREZINHA DE 

BARROS PEREIRA Reclamada: RAUL RICARDO DA FONTE GAVARONE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Visto, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício e ou preliminares que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Compulsando 

os autos, verifica-se que a causa de pedir da parte autora é o pedido de 

INDENIZAÇÃO por danos morais por não ter sido validada no processo de 

validação pelo Estado do Mato Grosso da pontuação dos professores 

para a distribuição das turmas de ensino fundamental, mencionando que 

não foi aceito seu certificado por não estar constando as 08 (oito) horas 

necessárias, e que por isso pelo Reclamado, foi humilhada, ultrajada em 

sua honra e imagem, fato este que lhe causou transtornos de cunho 

emocional. O Demandado contesta as alegações da inicial, apresenta 

preliminares, e requer a improcedência da ação, mencionando que não 

teria como validar a pretensão da autora, vez que o certificado 

apresentado não continha o requisito indicado, e que o que houve pela 

Reclamante foi inconformismo em face de sua não validação. Por 

conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa do Requerido, a improcedência da ação neste caso se impõe. 

Desta feita, que narra a Autora que “Ao iniciar a análise para validação 

dos pontos da Autora, as avaliadoras chamaram o Requerido Raul Ricardo 

da Fonte Gavarone, que é diretor da Escola Estadual 12 de Abril, onde o 

questionaram se seria válido um certificado da Autora referente a um 

curso ministrado por ela no Pacto Nacional, onde o Requerido, de forma 

grosseira e alterada , disse que não seria aceito o certificado, quando a 

Requerente questionou o porquê que no ano anterior para outras 

professoras foi aceito certificados parecidos de minicursos, e naquele 

momento ele estava se negando a validar o dela, em resposta o réu 

começou a gritar questionado “onde que está escrito aqui 8 horas”, 

humilhando a Autora na frente de todas as outras colegas, chegando a 

dirigir a palavra a professora Deonice e dizer “só você mesmo para 

aguentar esta mulher”. Nesta perspectiva, mesmo que sensível este juízo 

a toda narrativa descrita pela Demandante, verificamos que há ausência 

de outros elementos e fundamentos fáticos que impedem o 

reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora, já que ausentes a 

comprovação inclusive de que o certificado realmente continha o requisito 

necessário para sua validação, bem como ainda, inconsistência nas datas 

do atestado com a data da ocorrência do fato.. Assim, não fez a 

reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que 

impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Nesse 

mesmo sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, 

senão vejamos: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA 

DE PROVAS E INFORMAÇÕES MÍNIMAS, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUE SUPÕE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A AMPARAR 

JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71006380349, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/11/2016). EMENTA- RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ISENÇÃO 

DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE – 

FATO NÃO COMPROVADO – AFIRMAÇÃO BASEADA EM PROVAS 

UNILATERAIS E CONVERSAS DE WHATSAPP – PRETENSÃO INICIAL 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A pretensão inicial fundada em indenização por danos morais e 

obrigação de fazer por suposta negativa de atendimento de operadora de 

plano de saúde deve ser julgada improcedente, uma vez que as alegações 

iniciais se baseiam em provas unilaterais e “print” de conversas de 

whatsapp. É incontroverso o fato de que a adesão ao plano de saúde 

previu a isenção de carência para qualquer atendimento médico. Não há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 917 de 948



provas que a Ré tenha negado o atendimento exigindo o cumprimento das 

carências contratuais, sendo que tal prova é de incumbência do 

consumidor, por se tratar de prova constitutiva do direito pleiteado, nos 

moldes do artigo 373, I, do NCPC. Recurso conhecido e provido para 

reformar a sentença e julgar improcedente a ação proposta.(Orgão 

Julgador: Turma Recursal Única, Relator MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, Data do Julgamento 12/12/2017, Data de Publicação: 

12/12/2017). Portanto, em que pesem as considerações tecidas pela 

autora, não houve real comprovação de ilegalidade praticada, na conduta 

da empresa Ré. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão a Meritíssima Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte - assinado 

eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-03.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000300-03.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:SINOMAR 

GONCALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO 

BUENO PEDROZA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA 

NOVA DO NORTE Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA 

12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000289-71.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) 

acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos 

para o dia 23.04.2020 às 15h00min, bem como da decisão ID 30143682.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 281-82.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo o patrono do acusado (proc. fl 61) acerca da 

audiência designada para o dia 06/04/2020, às 11h, nos autos da carta 

precatória cód 98275, nº 288-70.2020.8.11.0096, da comarca de 

Itaúba-MT.

Terra Nova do Norte - MT, 9 de março de 2020.

Oficial Escrevente

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000184-21.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONER QUEIROZ DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SILVIO SANTOS DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

YURI SOARES DE ARAÚJO (EMBARGADO)

SILVIO EDUARDO RIBEIRO ARAUJO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCIELE SOARES DA FONSECA OAB - 037.877.711-40 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000184-21.2020.8.11.0077. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO 

FERREIRA DA COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVIO SANTOS DE 

ARAUJO, JHONER QUEIROZ DE ARAUJO EMBARGADO: SILVIO EDUARDO 

RIBEIRO ARAUJO, YURI SOARES DE ARAÚJO PROCURADOR: JUCIELE 

SOARES DA FONSECA Vistos, etc. Defiro ao embargante os benefícios da 

justiça gratuita. Antes de decidir acerca do pedido de tutela de urgência, 

considerando que o inventário tramita de forma consensual entre os 

herdeiros, que demonstram grande interesse na regularização do 

patrimônio do falecido, inclusive já tendo concordado com a transferência 

de outros bens a terceiros adquirentes que demonstraram justo título e 

boa-fé, excepcionalmente determino a designação de audiência de 

conciliação. Remetam-se os autos ao Conciliador para designar audiência 

de conciliação, citando-se o espólio réu, na pessoa de seu inventariante, 

para comparecer à audiência designada. O prazo para resposta fluirá a 

partir da data da audiência, caso não haja acordo. Certifique-se acerca da 

distribuição dos presentes embargos de terceiro nos autos do inventário. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 10 de março de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 530-57.2018.811.0077

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Nascimento dos Reis Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ronaldo Pereira de Jesus 

- OAB:27312/O, Luiz Alfredo Gomes de Seixas - OAB:25100-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conforme fundamentos acima lançados, DENEGO A 

ORDEM e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido pelo Impetrante.Sem condenação em 

honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009, 

bem como nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ e art. 10, inciso 

XXII, da Constituição Estadual.Sem custas, em virtude da isenção prevista 

na Constituição Estadual.P.R.I. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64959 Nr: 860-54.2018.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Motoqueiro Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo José Garcia Filho, Osvaldo José 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que a parte executada obteve, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no art. 924, III, do Código de 

Processo Civil, e, reconhecendo a perda superveniente do interesse de 

agir, JULGO EXTINTOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Na forma da fundamentação supra, custas dos dois processos pela parte 

exequente, que é isenta.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa dos 

embargos à execução. A execução destes valores deverá ser distribuída 

na forma de cumprimento de sentença no PJE, acompanhada das peças 

necessárias destes autos.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65925 Nr: 1435-62.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLF, KTVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greicy Kelly Teixeira Alves - 

OAB:22849/O, Ighor Migueis Ribeiro - OAB:24804/O

 Vistos, etc.

Vista ao exequente e ao Ministério Público para se manifestarem acerca 

da alegação de pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 1436-47.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLF, KTVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greicy Kelly Teixeira Alves - 

OAB:22849/O, Ighor Migueis Ribeiro - OAB:24804/O

 Vistos, etc.

Vista ao exequente e ao Ministério Público para se manifestarem acerca 

da alegação de pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 1436-47.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLF, KTVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greicy Kelly Teixeira Alves - 

OAB:22849/O, Ighor Migueis Ribeiro - OAB:24804/O

 Vistos, etc.

Vista ao exequente e ao Ministério Público para se manifestarem acerca 

da alegação de pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64765 Nr: 747-03.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Vicente da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA PROVA TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO PESSOALApesar de o 

NCPC dispor que somente após o saneamento o Juiz determinará que as 

partes arrolem testemunhas, vale destacar que comumente as partes 

protestam pela produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, 

contudo, quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. 

Lado outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as 

partes para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência 

de instrução ou, não tendo sido arrolado testemunhas, e sendo 

desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito 

antecipadamente.Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova 

testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem as mesmas, tenha a 

decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando 

da realização desta, constate que foi desnecessária porque as partes não 

arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a 

perda de pautas de audiências de instrução.Portanto, caso as partes 

postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de 

depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e 

justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob 

pena de expedição de precatória sem suspensão do processo, bem como 

sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, 

todos do NCPC).Após o término do prazo das partes, intime-se o Ministério 

Público, se participar do feito em razão de alguma das hipóteses previstas 

no art. 178 do NCPC.Após, tragam os autos conclusos para julgamento 

antecipado ou saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64946 Nr: 850-10.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdSS, TAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada, suspensa a exigibilidade em razão da 

justiça gratuita.

Desconstituo eventuais penhoras e expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos, se necessário.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dra. Graciele Cristina 

Romero Munhoz – OAB/MT n. 20.748, honorários advocatícios referentes 

a atuação em ambos os processos, no montante de 03 (três) URH, 

equivalente a R$ R$ 2.785,55, em observância ao disposto no item 18.3 da 

Tabela XI da OAB/MT 2019.

EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64947 Nr: 851-92.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdSS, TAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 
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fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada, suspensa a exigibilidade em razão da 

justiça gratuita.

Desconstituo eventuais penhoras e expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos, se necessário.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dra. Graciele Cristina 

Romero Munhoz – OAB/MT n. 20.748, honorários advocatícios referentes 

a atuação em ambos os processos, no montante de 03 (três) URH, 

equivalente a R$ R$ 2.785,55, em observância ao disposto no item 18.3 da 

Tabela XI da OAB/MT 2019.

EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de cobrança.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60464 Nr: 216-48.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Bosquesi - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 52/53 e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da perda 

superveniente do interesse de agir, conforme art. 487, IV do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão da natureza da ação.

P.R.I. Dou como transitada em julgado nesta data, ante a falta de interesse 

recursal.

Ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 629-61.2017.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Cristine Darin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Silas de Padua Alves - 

OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66059 Nr: 1533-47.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Valloto Fracassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 01-2017/VB, impulsiono os autos ao 

advogado do requerente, para efetuar o pagamento do valor da diligência 

do Oficial de Justiça, para fins de cumprimento do mandado.

Segue em anexo, mapa para efeito de recolhimento de diligencia para 

cumprimento das determinações:

PROCEDI AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONFORME DESCRITO NA CERTIDÃO 

E LAUDO AVALIATÓRIO.

SEGUE ANEXO, MAPA PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS 

COMPLEMENTARES:

Vila Bela SS. Trindade-MT, em 06 de março de 2020

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE EXECUTADA: LEONICE VALLOTO FRACASSI

N°. PROCESSO: 1533-47.2018.811.0077

CÓDIGO Nº: CP 66059

 RESUMO DAS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

FINALIDADE: Localização e avaliação, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Zonas Rurais e urbana de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

Diligencias a receber: três urbanas e três rurais.

Urbanas: 3x25,00 = R$ 75,00

Gleba Santa Helena/Guaporé: 160 Km = R$ 400,00

Gleba Renascer/Baia Funda: 190 Km = R$ 475,00

Pontes e Lacerda-MT: 160 Km = R$ 400,00

VALOR TOTAL DAS DILIGENCIAS COMPLEMENTARES A SEREM 

RECOLHIDAS: R$ 1.350,00 (Hum mil e trezentos e cinquenta reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68254 Nr: 868-94.2019.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean de Melo, Maria Izabel Francisco, Airton 

Nunes do Nascimento, Marilza Sólis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:OAB 4264, Cemi Alves de Jesus - OAB:4264/MT

 Homologo a dispensa da testemunha Telma de Souza Alvarenga e da 

testemunha Ernande Antonio Ramos.

Defiro prazo de dez dias para que a defesa informe o endereço das 

testemunhas Itamar José Soares e Ubirajara Honorato de Oliveira.

Com a juntada da manifestação, conclusos para designar nova audiência 

para oitiva das testemunhas Itamar José Soares e Ubirajara Honorato de 

Oliveira, que ainda não foram intimadas, e das testemunhas Anderson 

Gláucio de Andrade e José Carlos de Albuqueque Cavalcante, as quais já 

foram intimadas e deverá ser expedido quanto a elas mandado de 

condução coercitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 587-85.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Turibio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

1 - Por razões de cunho pessoal do advogado da defesa, que foram 

explicitadas a este magistrado nesta data em Gabinete, justificada a 

impossibilidade do seu comparecimento na sessão de julgamento 

aprazada, redesigno então a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o 

dia 12/05/2020, às 09h00min.

2 - Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, nos respectivos 

endereços consignados aos autos, fazendo constar do mandado a data, 

horário e local da Sessão Plenária.

3 - Expeça-se ou adite(m)-se a(s) carta(s) precatória(s) para intimação 

das testemunhas residentes fora da comarca e desde já consigno que 

estas não serão obrigadas a comparecer em Plenário, bem como ressalto 

que caso as testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, 

não será a sessão redesignada, motivo pelo qual serão exibidos os vídeos 

dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução, se for o caso.

4 - Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive para notificação dos 

jurados, os quais poderão ser intimados da nova data do Júri em balcão, 

na oportunidade do comparecimento para a sessão redesignada, caso já 
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tenham sido intimadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61636 Nr: 825-31.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créditos Rural de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Augusto Frazão de Almeida, Renato 

Augusto Frazão de Almeida 04375526165

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que 

tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou 

garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios para 

pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo.

Considerando a necessidade de se compreender a execução sob a égide 

do Código de Processo Civil de 2015 como um “processo de resultados”, 

desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral).

Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o exequente, no 

prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os indicando 

expressamente e de forma individualizada, será arquivado o feito, na 

forma do art. 912 do Código de Processo Civil.

Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012).

BACENJUD

- Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia 

relativamente irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou 

que seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, 

razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 

836 do CPC.

 Em virtude do resultado:

 - Intime-se a parte exequente para indicar bens para penhora, no prazo 

de cinco dias, observado o disposto nesta decisão, sob pena de 

arquivamento na forma do art. 921 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64810 Nr: 775-68.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Paulo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DA PROVA TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO PESSOALApesar de o 

NCPC dispor que somente após o saneamento o Juiz determinará que as 

partes arrolem testemunhas, vale destacar que comumente as partes 

protestam pela produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, 

contudo, quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. 

Lado outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as 

partes para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência 

de instrução ou, não tendo sido arrolado testemunhas, e sendo 

desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito 

antecipadamente.Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova 

testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem as mesmas, tenha a 

decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando 

da realização desta, constate que foi desnecessária porque as partes não 

arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a 

perda de pautas de audiências de instrução.Portanto, caso as partes 

postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de 

depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e 

justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob 

pena de expedição de precatória sem suspensão do processo, bem como 

sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, 

todos do NCPC).Após, tragam os autos conclusos para julgamento 

antecipado ou saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57115 Nr: 812-03.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para fornecer o CPF correto do executado, pois o 

que consta nos autos é inexistente na base de dados da SRF, conforme 

consulta BACENJUD anexa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59321 Nr: 49828-86.2016.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, Mauro 

Paschoal Crema - OAB:19499/O, Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Vistos, etc.

Atenda-se (fls. 71). Expeça-se mandado ou telefone-se para obter a 

informação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68434 Nr: 966-79.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio dos Santos Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 Vistos, etc.

Diante da convocação deste magistrado para participar da 5ª Turma do 

CFC - Curso de Formação Continuada para Magistrados, sobre o tema: 

“Curso de Segurança Institucional e Autodefesa para Magistrado”, a ser 

realizado na Comarca de Cáceres-MT no período de 23 a 25 de outubro do 

ano corrente, antecipo a audiência anteriormente aprazada nos presentes 

autos para o dia 22/10/2019, às 14h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69623 Nr: 134-12.2020.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O
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 21.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:a)CONDENO o 

acusado PABLO DA COSTA RODRIGUES, brasileiro, nascido em 

22/06/1985, natural de Cáceres/MT, filho de José Rodrigues e Paulina 

Adão da Costa, inscrito no CPF sob o n° 005.538.921-00, portador do RG 

n° 12856142-SSP/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 157, 

§3º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30998 Nr: 297-07.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jomari José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cab Cuiabá S/A-Concessionária de Serviços 

Públicos de Agua e Esgoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9494, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15642/O

 Diante do exposto, acolho a impugnação de fls. 236/243, para reconhecer 

a ilegitimidade passiva da empresa CAB Cuiabá S.A. Concessionária de 

Serviços de Água e Esgoto, bem como acolho parcialmente o requerimento 

de fls. 248/255, para determinar a inclusão do Município de Cuiabá/MT no 

polo passivo da demanda, em razão de sua responsabilidade solidária 

quanto ao objeto dos autos.Assim, remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para proceder à substituição do polo passivo pela empresa 

SANECAP - Companhia de Saneamento da Capital, bem como para 

inclusão do Município de Cuiabá/MT, substituindo-se a etiqueta na capa 

dos autos.Intime-se pessoalmente o Município de Cuiabá/MT para 

ingressar no feito no estado em que se encontra, e se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.Desse modo, 

considerando que a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo, 

diante da incompetência deste juízo para julgamento do feito, declino da 

competência para a Comarca da Capital, para onde deverão ser remetidos 

os autos.Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 32-68.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado 

RUBENS RAMOS DE ARRUDA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 

121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 

fato ocorrido em 16/05/2011.A denúncia foi recebida no dia 13/04/2012 

(fls. 33/33). O acusado foi citado à fl. 53v e apresentou resposta à 

acusação às fl. 99.Durante a audiência do dia 27/06/2017, foi inquirida a 

testemunha Vauvenargues de Oliveira (fl. 123).Na data de 18/12/2017, o 

acusado Rubens Ramos de Arruda foi ouvido por meio de carta precatória 

perante o juízo da 5ª vara da comarca de Alta Floresta/MT (fls. 

154/156).Já na data de 18/09/2018, foi inquirida a testemunha Ailton 

Batista da Silva (fls. 216/218).O Ministério Público se manifestou pela 

desistência da oitiva da vítima à fl. 223, por ocasião da apresentação dos 

memoriais (fls. 223/227) e a defesa do acusado apresentou seus 

memoriais finais às fls. 232/284.Na decisão proferida em 11 de janeiro de 

2019, este juízo entendeu pela existência da materialidade e indícios 

suficientes de autoria e, por conseguinte, pronunciou o acusado RUBENS 

RAMOS DE ARRUDA, nas disposições do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 285/288).Desta forma, com 

fundamento no artigo 423, inciso II, do Código de Processo Penal, elaboro 

relatório circunstanciado do processo para o regular prosseguimento do 

feito.I – DA SESSÃO DO JÚRIAssim, compulsando os autos, observo que 

as partes já se manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo 

Penal (fls. 303/304 e 382), arrolando testemunhas em número legalmente 

previsto.Considerando o disposto no art. 423 do CPP, DESIGNO a Sessão 

Plenária perante o Tribunal do Júri para o dia_26/03/2020, às 09h00min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da Sessão Plenária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52760 Nr: 911-41.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 42.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

e:a)nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal 

ABSOLVO o acusado JOSÉ APARECIDO RODRIGUES quanto ao delito 

tipificado no art. 155, §4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal (Fato 01).b)CONDENO o acusado JOSÉ APARECIDO 

RODRIGUES, vulgo “Dedidnho”, brasileiro, natural de Campo Mourão/PR, 

nascido em 23/10/1972, filho de José Augusto Gomes e Maria Aparecida 

Gomes Rodrigues, como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1º e 

§2°, do Código Penal (Fato 02) e AFASTAR a qualificadora descrita no art. 

155, §4°, inciso I, do CP, e CONDENAR o acusado nas sanções previstas 

no art. 155, caput, §2°, do CP (duas vezes - Fatos 03 e 04 ) c/c art. 71, 

todos nas disposições do art. 69 do Código Penal. (...) .Diante disso, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, § 1º, todos do 

Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU JOSÉ APARECIDO RODRIGUES, vulgo 

“Dedinho” do delito previsto no 155, §1º e §2°, do Código Penal (Fato 02) e 

art. 155, caput, §2°, do CP (duas vezes - Fatos 03 e 04 ) c/c art. 71, todos 

nas disposições do art. 69 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58196 Nr: 357-04.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.
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Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 851-29.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gonçalves Filho, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 

487, I do CPC, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, 

e condenar o requerido a cumprir as seguintes medidas:a) Determino ao 

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT que providencie a 

internação clínica compulsória de Benedito Gonçalves Filho, com 

fundamento no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/01, em 

clínica/estabelecimento especializado em tratamento de desintoxicação, 

em clínica/estabelecimento especializado em tratamento e desintoxicação 

(alcoolemia), pelo tempo que for necessário para que sua saúde seja 

restabelecida, bem como seja fornecido transporte, alimentação e 

hospedagem da paciente e acompanhante durante todo o tratamento, 

inclusive valendo-se, da disponibilização de serviços ofertados pela 

iniciativa privada às expensas do município, através dos recursos 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o que faço também com 

base nos artigos 194, c/c 198 da CF e art. 300 do CPC.Julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Custas pelo réu, que é isento. Sem honorários 

advocatícios.P.R.I.C. Transitada em julgado e não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63205 Nr: 1541-58.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 
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edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63519 Nr: 98-38.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65324 Nr: 1090-96.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOdS, EdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O, Regiane da Silva Vieira - OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a pagar ao autor o valor mensal de 30% do salário/rendimentos 

mensais do requerido, além de 50% das despesas extras gastas com a 

menor, devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a 

título de alimentos.Custas processuais e honorários advocatícios pelo 

requerido, suspensa a cobrança em razão da gratuidade 

deferida.Considerando a singeleza do trabalho dos advogados dativos, 

arbitro em favor do Dr. Mauro Paschoal Crema, OAB/MT nº 19.499, da Dra. 

Regiane da Silva Vieira, OAB/MT nº 22.517 e do Dr. Eduardo Schnell 

Nothen Junior, OAB/MT nº 22.662, honorários advocatícios referentes a 

propositura da ação, apresentação de contestação e impugnação, no 

montante de 02 (dois) URH, equivalente a R$ 1.857,03, para cada um dos 

causídicos, em proporcionalidade ao disposto no item 18 da Tabela XI da 

OAB/MT 2019. Expeça-se certidão de honorários para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença.P.R.I.C. Transitado 

em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68434 Nr: 966-79.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio dos Santos Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 17.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)afastar o concurso formal disposto no art. 70 do Código Penal e 

CONDENAR o acusado FÁBIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 24/09/1981, filho de Cicero Matias da 

Conceição e Benedita Evilasia dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 

701.751.781-43, portador do RG n° 3067724-6/SSP-MT, como incursos 

nas sanções previstas art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57972 Nr: 247-05.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanderson Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 20.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para:a)CONDENAR 

o acusado SANDERSON PAULO DA SILVA, vulgo “CANGO”, brasileiro, 

nascido em 14/08/1979, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

filho de Luiz Paulo da Silva e Fátima Fernandes, inscrito no CPF sob n° 

002.676.881-05, como incurso nas sanções previstas no art. 155, “caput”, 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58421 Nr: 470-55.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Santos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 21.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a) afastar a qualificadora previstas no art. 155, §4º, inciso II, do 

Código Penal e, portanto, CONDENAR o acusado JULIANO SANTOS DE 

ARRUDA, vulgo “CHUPA CABRA”, brasileiro, nascido em 09/04/1997, 

natural de Comodoro/MT, filho de Rubens Ramos de Arruda e Eliane 

Martins dos Santos, portador do RG n° 2576838-7/SEJUSP/MT, inscrito no 

CPF sob o n° 054.104.461-35, como incurso nas sanções previstas no art. 

155, §1°, §4°, inciso IV, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57988 Nr: 254-94.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.
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O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57989 Nr: 255-79.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57990 Nr: 256-64.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 
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demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57991 Nr: 257-49.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 
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fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58008 Nr: 259-19.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58014 Nr: 261-86.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.
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§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58058 Nr: 285-17.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.
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DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58082 Nr: 295-61.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58177 Nr: 348-42.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Henrique Barbosa da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 
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processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54022 Nr: 685-02.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 
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no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 708-45.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco inácio da Silva, Wellington Gustavo 

de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 Assim, com fundamento no art. 107, incisos I e IV, c/c 109, inciso V, 

ambos do Código, c/c art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

extinta a punibilidade dos acusados FRANCISCO INÁCIO DA SILVA E 

WELLINGTON GUSTAVO DE JESUS SILVA em relação ao crime previstos 

no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal.Havendo bens móveis lícitos 

apreendidos, determino a intimação do acusado para retirada no prazo de 

05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o 

perdimento e determino a destruição ou doação para entidades 

beneficentes, conforme o estado de conservação, certificando-se nos 

autos.Desnecessária intimação pessoal do acusado quanto à sentença de 

extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT.Por fim, 

arbitro em favor do advogado dativo, Dr. Ivair Bueno Lanzarin – OAB/MT n. 

8.029, honorários advocatícios proporcionais no montante de 1 (um) URH, 

equivalente a R$ 970,12, em observância à proporcionalidade entre o 

trabalho realizado e o disposto nos itens 7 e 7.1 da Tabela XIX da OAB/MT 

2020. Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo que os 

honorários de eventual fase recursal serão arbitrados oportunamente, 

conforme o trabalho realizado.Cumpra-se, publique-se e intime-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54099 Nr: 734-43.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.
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Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56346 Nr: 513-26.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56386 Nr: 544-46.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Soares Penido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:1. o nome do 

segurado: CELIO SOARES PENIDO2. o benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA RURAL POR 

INVALIDEZ PERMANENTE3. a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO4. a 

data de início do benefício AUXÍLIO DOENÇA – DIB: 26/05/2015 (data do 

indeferimento administrativo do auxílio-doença - fls. 19)5. a data de início 

do benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIB: 14/10/2017 (data da 

perícia)6. a renda mensal inicial: RMI: UM SALÁRIO MÍNIMOCondeno o réu, 

ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 
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Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas 

ações prev idenc iár ias ,  não  inc idem sobre  p res tações 

vincendas).Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, 

CPC.Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56386 Nr: 544-46.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Soares Penido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenham os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56752 Nr: 676-06.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Henrique Barbosa da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59154 Nr: 49753-47.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.
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§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59157 Nr: 49756-02.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 
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Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59171 Nr: 49766-46.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59332 Nr: 49838-33.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
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III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 49891-14.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 
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Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 113-41.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60567 Nr: 274-51.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Henrique Barbosa da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 938 de 948



e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69596 Nr: 115-06.2020.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Rodrigues Jacinto, Igor Frazão dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 17.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)afastar a majorante prevista no inciso IV, §2º, do art. 157 do 

Código Penal e CONDENAR o acusado JEREMIAS RODRIGUES JACINTO, 

brasileiro, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nascido em 

02/10/1998, filho de Altemar Rodrigues Jacinto e Lucinéia Aparecida 

Rodrigues, inscrito no CPF sob o n° 072.231.131-11, portador do RG n° 

29500109/SSP-MT, como incursos nas sanções previstas art. 157, §2°, 

inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28375 Nr: 1056-39.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capivary Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta 

às fls. 66/71.Deixo de condenar o excipiente/executado ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, vez que não é cabível a condenação em 

honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada 

improcedente, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. (STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 

CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2009)Intime-se a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito no que tange a 

penhora realizada nos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57049 Nr: 798-19.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 
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vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57475 Nr: 3-76.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Nos termos da Lei 12.153/09:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no 

prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o 

aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da 

Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 

partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 

dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as 

ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Não bastasse a disposição legal expressa, o Eg. TJMT julgou 

recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, em que se determinou “a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições previstas na Lei nº 

11.153/2009”.

Na espécie, verifico que o valor da causa atribuído a esta ação não 

ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que esta foi distribuída após a 

edição da Lei 12.153/09 e do decurso de prazo para instalação e limitação 

da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, reconheço-a de ofício 

e determino a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, digitalizando-se integralmente o feito e inserindo-o 

no PJe, com as anotações de estilo.

Arquivem-se os autos físicos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO

Após a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior.

Caso os autos já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se 

no e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade.

O cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 
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nacional decorrente daquele feito.

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV.

O Ofício Requisitório deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do 

Sistema SRP, conforme Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 

2020.

Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá 

requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença de 

extinção pelo cumprimento da obrigação.

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.

Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta Comarca 

apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 

12 de fevereiro de 2020.

Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de 

sequestro do valor líquido atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30935 Nr: 234-79.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cadastre-se a empresa TCJUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS no sistema Apolo como terceiro 

interessado, cadastrando-se os advogados constituídos.

Vista à parte exequente sobre petição de fls. 193/212, prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56994 Nr: 781-80.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pio Carlos Freiria Junior - 

OAB:50.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de um ano, a contar 

desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1º do 

CPC, intimando-se a parte exequente acerca desta decisão, mediante 

publicação no DJe.

 Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

 Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27121 Nr: 1131-15.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Nunes dos Santos, Marcos Nunes dos Santos, 

Cleber Reis Lopes Coelho, Lacilda Divina dos Santos, José Ribeiro de 

Souza, Alan Cardenes Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À Secretaria para responder aos ofícios de fls. 1.817 e 1.832v, 

encaminhando à Central de Precatórios do TJMT a cópia do demonstrativo 

da evolução do cálculo que deu origem ao valor requisitado, bem como o 

registro da pessoa jurídica (credor).

Caso tais documentos não estejam juntados aos autos, intime-se o credor 

para juntá-los no prazo de cinco dias ou, caso queira, juntá-los 

diretamente nos autos do precatório, informando nestes autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASA RAFAELA PAYANO CAMBARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000887-83.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Tomasa Rafaela Payano Cambará Requerido: INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social SENTENÇA Vistos, etc. 01. Relatório. 

Tomasa Rafaela Payano Cambará propôs a presente ação de 

aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente 

juntou os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência localizada em zona 

rural, certidão de casamento e nascimento dos filhos, contrato de compra 

e venda de imóvel rural, notas fiscais de aquisição de produtos destinados 

à atividade rural, além da comunicação de decisão com indeferimento do 

pedido administrativo no movimento de ID nº 25804222. O INSS apresentou 

contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a 

audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - 

A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal 

d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses suficiente para atender à carência do 

referido benefício. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: TOMASA RAFAELA PAYANO 

CAMBARÁ 2 - o benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 
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RURAL 3 - a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início 

do benefício – DIB: 04/07/2017 (data de entrada do requerimento 

administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” 

(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do 

enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino 

que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de súmulas 43 

e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o 

proveito econômico obtido pela parte autora não excede o montante pelo 

art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de 

Março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-98.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SEBASTIANA SALA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000886-98.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Jaqueline Sebastiana Sala Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Jaqueline Sebastiana 

Sala propôs a presente ação de AUXÍLIO MATERNIDADE RURAL em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela 

autarquia federal. A parte requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo entre outros, 

documentos pessoais da requerente, notas fiscais de aquisição de 

produtos rurais, bem como prova de postulação do pedido administrativo 

no movimento de ID nº 25802122. O INSS apresentou contestação, 

pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de 

instrução, foram ouvidas testemunhas. 02. Mérito A Lei 8.213/91, em seu 

artigo 71, prevê que “o salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no que 

concerne à proteção à maternidade”. O parágrafo único do art. 39 da Lei 

8.213/91 dispõe que “para a segurada especial fica garantida a 

concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início 

do benefício”. Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a carência 

para 10 (dez) contribuições mensais. Além disso, é cediço que a prova 

unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade 

rurícola, conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural. Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foram juntados aos autos pela parte 

autora diversos documentos, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses suficiente para atender à 

carência do referido benefício, e foi demonstrado o efetivo nascimento da 

criança, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado procedente. Por 

se tratar de pedido de salário-maternidade, ainda que julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência não pode ser deferida, vez que a prestação 

não tem caráter continuado e, assim, a antecipação do provimento 

jurisdicional teria caráter satisfativo e esgotaria o objeto da demanda. 03. 

Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a pagar à 

parte autora o valor equivalente ao benefício pleiteado, conforme segue: 1. 

o nome do segurado: JAQUELINE SEBASTIANA SALA 2. o benefício 

concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL 3. a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4. a data de início do benefício – DIB: 12/10/2016 (data 

do nascimento da criança) 5. a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO 

MÍNIMO 6. prazo do benefício: 120 (cento e vinte) dias a contar da DIB. 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” 

(REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL 

DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor 

da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a 

correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior 

Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de Março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-35.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MASSAI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000832-35.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Angela Massai Ferreira Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Angela Massai 

Ferreira propôs a presente ação de AUXÍLIO MATERNIDADE RURAL em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais 
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para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela 

autarquia federal. A parte requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo carteira de trabalho do 

marido da requerente com vínculo trabalhista rural registrado desde o ano 

de 2014, bem como prova de postulação do pedido administrativo no 

movimento de ID nº 25306855. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de instrução, foram 

ouvidas testemunhas. 02. Mérito A Lei 8.213/91, em seu artigo 71, prevê 

que “o salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as 

situações e condições previstas na legislação no que concerne à 

proteção à maternidade”. O parágrafo único do art. 39 da Lei 8.213/91 

dispõe que “para a segurada especial fica garantida a concessão do 

salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício”. 

Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a carência para 10 (dez) 

contribuições mensais. Além disso, é cediço que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, 

conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Súmula 

149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural. Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foram juntados aos autos pela parte 

autora diversos documentos, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses suficiente para atender à 

carência do referido benefício, e foi demonstrado o efetivo nascimento da 

criança, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado procedente. Por 

se tratar de pedido de salário-maternidade, ainda que julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência não pode ser deferida, vez que a prestação 

não tem caráter continuado e, assim, a antecipação do provimento 

jurisdicional teria caráter satisfativo e esgotaria o objeto da demanda. 03. 

Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a pagar à 

parte autora o valor equivalente ao benefício pleiteado, conforme segue: 1. 

o nome do segurado: ANGELA MASSAI FERREIRA 2. o benefício 

concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL 3. a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4. a data de início do benefício – DIB: 16/08/2017 (data 

do nascimento da criança) 5. a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO 

MÍNIMO 6. prazo do benefício: 120 (cento e vinte) dias a contar da DIB. 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” 

(REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL 

DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor 

da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a 

correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior 

Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de Março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-22.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA OAB - MG142563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - ADVOGADA DA PARTE AUTORA Nos termos 

da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono o presente 

feito para intimar a advogada da parte autora para no prazo legal, 

“depositar em definitivo, na Secretaria, o original do título executivo, o qual 

será destruído, certificando-se nos autos”, como já determinado na 

sentença (Id. 26759715), para após expedirmos o alvará de levantamento 

dos valores, em conformidade as ordens de serviço nº. 01/2008 e 

01/2017 deste juízo. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-93.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA OAB - MG142563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - ADVOGADA DA PARTE AUTORA Nos termos 

da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono o presente 

feito para intimar a advogada da parte autora para no prazo legal, 

“depositar em definitivo, na Secretaria, o original do título executivo, o qual 

será destruído, certificando-se nos autos”, como já determinado na 

sentença (Id. 26760432), para após expedirmos o alvará de levantamento 

dos valores, em conformidade as ordens de serviço nº. 01/2008 e 

01/2017 deste juízo. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000044-43.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO NERES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca das informações do perito nomeado quanto a ausência 

da parte na perícia médica agendada. Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-49.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIELE APARECIDA DA SILVA OAB - SC42326 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janete da Aparecida Padilha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000106-49.2020.8.11.0102. REQUERENTE: JOSE 

ODAIR LOPES DE ARAUJO REQUERIDO: JANETE DA APARECIDA 

PADILHA VISTOS. RECEBO a Carta Precatória, uma vez que preenche os 

requisitos do artigo 260 e ss. do CPC. Com o recolhimento das custas 

judiciais, se houver, PROMOVA-SE o cumprimento da missiva, servindo a 

cópia como mandado e, após cumprida, preste as informações ao juízo 

deprecante. Em seguida, PROCEDA-SE a devolução à origem, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000094-35.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000094-35.2020.8.11.0102. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: PAULO KLEIN VISTOS. BANCO BRADESCO S/A, 

interpôs a presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em 

desfavor de PAULO KLEIN, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifica-se a juntada da notificação extrajudicial e 

do código de rastreio sinalando que enviada para o endereço fornecido no 

contrato (Id. 29228608), porém, não consta nos autos documento que 

faça prova da ocorrência de seu recebimento. Desta feita, não resta 

comprovada a mora do devedor, em que pese tal circunstância seja 

pressuposto essencial para a admissibilidade do processamento da ação 

de busca e apreensão, conforme Súmula nº 72, do Superior Tribunal de 

Justiça. Assim, CONCEDO ao banco requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para emendar a exordial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do § único do 

art. 321, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 34-41.2004.811.0102

AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF

PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MIGUEL, LAERCIO A BERGAMIN

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9.803, FLAVIO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.438, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

INTIMAR a parte Autora para, no prazo 05 (cinco) dias, informar o CEP do 

endereço trazido à fl. 653 ou juntar aos autos comprovante do 

recolhimento de custas para distribuição de Carta Precatória.

 

Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

Cod. Proc.: 131275 Nr: 2323-19.2019.811.0102

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO HENRIQUE TEIXEIRA, MARKSON 

DOUGLAS SILVA PONDE

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART

- OAB:27178/O

(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

esposada na denúncia para o fim de (i) ABSOLVER os réus IAGO 

HENRIQUE TEIXEIRA e MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE da prática dos 

crimes capitulados no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180, 

caput, do Código Penal (duas vezes); e (ii) CONDENAR os réus IAGO 

HENRIQUE TEIXEIRA e MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE pela prática do 

crime previsto no 33, caput, da Lei nº 11.343/2006(...)Assim, fica a pena 

fixada, DEFITIVAMENTE, em 06 (SEIS) ANOS e 27 (VINTE E SETE) DIAS DE 

RECLUSÃO E A PENA DE MULTA EM 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) 

DIAS-MULTA, calculados sobre 1/30 do salário mínimo nacional, ante a 

inexistência de dados seguros sobre a condição econômica do 

condenado(...) fixo o SEMIABERTO como regime inicial de cumprimento da 

pena.(...)CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA aos condenados IAGO 

HENRIQUE TEIXEIRA e MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE e, por

conseguinte, RECONHEÇO o direito de recorrer em liberdade dos réus.Os 

réus deverão ser intimados pessoalmente da sentença, no Presídio em 

que se encontram recolhidos, devendo o Oficial de Justiça atentar-se para 

o artigo 1.421 da CNGC/MT. Caso não sejam encontrados, EXPEÇA-SE, 

desde logo, edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS DE SOLTURA, devendo os 

réus IAGO HENRIQUE TEIXEIRA e MARKSON DOUGLAS SILVA PONDE

serem colocados imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiverem presos.VI - DISPOSIÇÕES FINAIS (...).Após, arquive-se o 

presente feito, com as cautelas de estilo.Tendo em vista a nomeação da 

defesa dos acusados à ref. 122, observado o trabalho desempenhado 

pelo advogado dativo, bem como os parâmetros previstos na tabela de 

honorários da OAB, FIXO os honorários em 5,0 (cinco) URH. Expeça-se 

certidão em favor do causídico.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Vera/MT, 10 de março de 2020.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 

Intimação da Parte Autora

JUIZ(A):

Cod. Proc.: 63185 Nr: 187-40.2005.811.0102

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BASF S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO GOMES 

- OAB:15101/O, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação, por meio de guia emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento.

 

Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Cod. Proc.: 126810 Nr: 3109-97.2018.811.0102

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN VIEIRA PRATES

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ASSMANN - 

OAB:24590/O

Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser, 

anteriormente, assistida pela Defensoria Pública, bem como a informação 

referente a ausência do Defensor Público em virtude de férias, aliada a 

necessidade de participações em audiências, mormente àquela designada 

para o dia 11/03/2020, às 17h00min, bem como, com fundamento no artigo 

1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação 

de advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente 

para nomear o advogado Dr. LUCAS ASSMANN OAB/MT 24.590/O, para 

atuar como causídico da parte denunciada.
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Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Cod. Proc.: 128874 Nr: 976-48.2019.811.0102

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR KAMINSKI

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ASSMANN - 

OAB:24590/O

Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser, 

anteriormente, assistida pela Defensoria Pública, bem como a informação 

referente a ausência do Defensor Público em virtude de férias, aliada a 

necessidade de participações em audiências, mormente àquela designada 

para o dia 11/03/2020, às 16h00min, bem como, com fundamento no artigo 

1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação 

de advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente 

para nomear o advogado Dr. LUCAS ASSMANN OAB/MT 24.590/O, para 

atuar como causídico da parte denunciada.

 

Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Cod. Proc.: 129458 Nr: 1288-24.2019.811.0102

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, LUCAS ASSMANN - 

OAB:24590/O

Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser, 

anteriormente, assistida pela Defensoria Pública, bem como a informação 

referente a ausência do Defensor Público em virtude de férias, aliada a 

necessidade de participações em audiências, mormente àquela designada 

para o dia 11/03/2020, às 15h30min, bem como, com fundamento no artigo 

1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação 

de advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente 

para nomear o advogado Dr. LUCAS ASSMANN OAB/MT 24.590/O, para 

atuar como causídico da parte denunciada.

 

Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Cod. Proc.: 129693 Nr: 1415-59.2019.811.0102

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ASSMANN - 

OAB:24590/O

Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser, 

anteriormente, assistida pela Defensoria Pública, bem como a informação 

referente a ausência do Defensor Público em virtude de férias, aliada a 

necessidade de participações em audiências, mormente àquela designada 

para o dia 11/03/2020, às 16h30min, bem como, com fundamento no artigo 

1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação 

de advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente 

para nomear o advogado Dr. LUCAS ASSMANN OAB/MT 24.590/O, para 

atuar como causídico da parte denunciada.

 

Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Cod. Proc.: 130097 Nr: 1627-80.2019.811.0102

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ADEMIR VIEIRA DA CUNHA, 

ROZEMEIRE DE SOUZA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ASSMANN 

-OAB:24590/O

Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte denunciada ser, 

anteriormente, assistida pela Defensoria Pública, bem como a informação 

referente a ausência do Defensor Público em virtude de férias, aliada a 

necessidade de participações em audiências, mormente àquela designada 

para o dia 11/03/2020, às 13h30min, bem como, com fundamento no artigo 

1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação 

de advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente 

para nomear o advogado Dr. LUCAS ASSMANN OAB/MT 24.590/O, para 

atuar como causídico da parte denunciada.

 

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-92.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEALNIZA NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000032-92.2020.8.11.0102. AUTOR(A): LEALNIZA 

NOGUEIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. Compulsando detidamente o feito, verifico 

que a autora pugnou pela concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de recursos. No entanto, não 

há nos autos documentos que comprovam a alegada miserabilidade. É 

firme na jurisprudência o entendimento de que “A concessão dos 

benefícios da justiça gratuita ao espólio depende da comprovação de sua 

hipossuficiência, pelo inventariante” [TJ-SP - EMBDECCV: 

20048146020198260000, Rel. Carlos Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito 

Privado, DJ 09/04/2019]. Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o 

e. TJMT, no AI 1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Mas, evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, 

ainda, que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa”. Desse modo, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) 

dias, os pressupostos legais da justiça gratuita, juntando aos autos os 

seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas declarações 

de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da 

Comarca, Carteira de Trabalho, holerite, extrato bancário, a fim de que se 

possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefícios pleiteado. Fica 

facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo prazo acima 

estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. INTIME-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-77.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRIGNONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000033-77.2020.8.11.0102. AUTOR(A): ANTONIO 
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BRIGNONI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS. Compulsando detidamente o feito, verifico que a autora pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos documentos 

que comprovam a alegada miserabilidade. É firme na jurisprudência o 

entendimento de que “A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

espólio depende da comprovação de sua hipossuficiência, pelo 

inventariante” [TJ-SP - EMBDECCV: 20048146020198260000, Rel. Carlos 

Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito Privado, DJ 09/04/2019]. Nesse 

ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. TJMT, no AI 

1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, 

evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, ainda, 

que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo 

de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Desse 

modo, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos legais 

da justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, Carteira de Trabalho, 

holerite, extrato bancário, a fim de que se possa analisar, em 

profundidade, se faz jus ao benefícios pleiteado. Fica facultado à parte o 

recolhimento das custas no mesmo prazo acima estabelecido. Efetuado o 

pagamento ou decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000049-31.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEIDE MARIA STRADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000049-31.2020.8.11.0102. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: INEIDE MARIA STRADA VISTOS. AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, interpôs a presente ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de INEIDE MARIA 

STRADA DOS SANTOS, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Narra a 

inicial que o requerido realizou junto à requerente contrato de 

financiamento, garantido por alienação fiduciária do bem móvel: MARCA 

FIAT, MODELO STRADA WORKING 1.4 M, PLACA NPJ3432, CHASSI 

9BD27804MC7404228, ANO/MODELO 2011, RENAVAM 000327711485. 

Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas e, que, embora tenha sido 

devidamente notificada para proceder o pagamento, manteve-se em mora. 

Com a petição inicial, vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, 

instrumento de notificação do débito, dentre outros documentos. Decido. 

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão. Por sua 

vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por força da notificação 

extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato, sendo que, 

mesmo assim, não tomou nenhuma providência para adimplir a dívida. 

Assim, comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69. 

Por consequência, DETERMINO a expedição de mandado busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

os indicados na petição inicial. LAVRE-SE o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, podendo, 

ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida liminar, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 

3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada 

pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-17.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR KEMPFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000037-17.2020.8.11.0102. AUTOR(A): ITACIR 

KEMPFER REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 

Compulsando detidamente o feito, verifico que a autora pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos documentos 

que comprovam a alegada miserabilidade. Diante disso, INTIME-SE o 

patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade alegada ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-69.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA ESTIGARRIBIA CUEVAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000040-69.2020.8.11.0102. AUTOR(A): JUSTINA 

ESTIGARRIBIA CUEVAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS) VISTOS. Compulsando detidamente o feito, verifico que a autora 

pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

alegando hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos 

documentos que comprovam a alegada miserabilidade. Diante disso, 

INTIME-SE o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada (declaração de imposto de renda; extrato bancário, certidão 

negativa de bens móveis e imóveis) ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-21.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE NASCIMENTO FORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000082-21.2020.8.11.0102. EXEQUENTE: MATILDE 

NASCIMENTO FORTE EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Tendo em vista que já fora deferida a gratuidade no feito 

principal, o feito deve processar com a Gratuidade da Justiça. Cuida-se de 
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cumprimento de sentença fundado em título executivo, movido por 

MATILDE NASCIMENTO FORTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação 

à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

CPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários. Decorrido o prazo sem apresentação da 

impugnação, o que deverá ser certificado, ou concordando o executado 

com o cálculo apresentado pela parte autora, HOMOLOGO, desde já, o 

referido cálculo. Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 

e seguintes da CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, 

caso o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE 

o competente precatório requisitório. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 33/2020 

 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às 

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de 

Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do 

JUVAM – Juizado Volante Ambiental, datado de 2.7.2012; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO 

para o mês de ABRIL de 2020, integrada pelos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 

atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do 

Polo IX, que será iniciado após o encerramento do horário do expediente das sextas-feiras e/ou 

vésperas de feriados e terá seu término no início do expediente do horário de expediente do primeiro 

dia útil subsequente: 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 1º, 2 e 3 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

MATILDE VIEIRA CASTRO 

Fone: (66) 99242-6123                            

Período: 

1º.4.20   à   3.4.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA - 

Fone: (66) 99906-6818 

Período: 

1º.4.20   à   3.4.20 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 4 e 5 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 

Telefone: (66) 3438-1305 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 6, 7 e 8 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY 

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO SANTOS 

Fone: (66)99952- 5967  

Período: 

3.4.20   à   8.4.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Fone: (66) 99202-1533 e 99953-3171 

Período: 

3.4.20   à   8.4.20 
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PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 9, 10, 11 e 12 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA 

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 

Telefones: (66) 3438-1305 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 13 a 17 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

CARLOS AUGUSTO FERRARI 

Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

VANESSA FARIA DE FREITAS 

Fone: (66) 98458-0580                            

 

Período: 

8.4.20   à   17.4.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Fones: (66) 99988-1848 e 99222-1885 

Período: 

8.4.20   à   17.4.20 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 18, 19, 20 e 21 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana - MT 

Telefones: (66) 3478-1555 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 22, 23 e 24 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA 

Fone: (66) 99988-3571                            

Período: 

17.4.20   à   24.4.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Fone: (66) 99979-4555 

Período: 

17.4.20   à   24.4.20 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 25 e 26 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

 
PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 27 a 30 de ABRIL de 2020 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 

Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  

da Comarca de Barra do Garças – MT  

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

EDINALVA LAURENÇO PEREIRA 

Fone: (66) 99214-7929                            

Período: 

24.4.20   à   30.4.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
VANDERLEI MATTE 

Fone: (66) 99241-1726 

Período: 

24.4.20   à   30.4.20 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO CARVALHO  

SANTOS - Fone: (66) 99952-5967                            

Período: 

30.4.20   à   30.4.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Fone: (66) 99912-7563 

Período: 

30.4.20   à   30.4.20 

 

 

Disponibilizado - 12/03/2020 Diário de Justiça Eletrônico - MT - Ed.10694 Caderno de Anexos Página 3 de 6



Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão 

Judiciário, deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório Distribuidor, no 

dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a Ata do Plantão à Central 

de Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 – CNGC). 

 

Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário 

final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início após o 

encerramento do expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início 

do expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim sucessivamente.  

 

Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e 

feriados, responderá também pelas eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação 

da existência de conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente. 

 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de 

Magistrados, aos senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, 

aos Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos 

servidores escalados. 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

Barra do Garças,  11 de março de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

                                                  JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 

 

EDITAL N. 4/2020-CA 

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito do Juizado Especial 

da Comarca de Paranatinga, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

 

Torna pública a LISTA DE APROVADO E CLASSIFICADOS, após a análise da prova prática de 

sentença do processo seletivo para credenciamento de Juiz Leigo do Juizado Especial desta Comarca, em 

conformidade ao Edital nº 10/2019-CA, de 11 de julho de 2019, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT, Edição nº 10534, de 15.7.2019 e pelas regras gerais contidas no Provimento nº 29/2014-

CM. 

 

Classificação Candidato(a) Nº da inscrição 
Prova 

objetiva 

Prova 

Sentença 

Nota 

Final 
Situação 

1º  Maikon Vitoldo Campos Kratchk 3 85 100 96,25 Aprovado 

2º  Jaqueline de Sousa Antunes Grippa 9 75 98 92,25 Classificada 

3º Fernanda Dela Justina 5 60 100 90,00 Classificada 

4º  Maisa Vendruscolo 4 60 100 90,00 Classificada 

5º  Cássia Coelho Santeiro 1 70 75 73,75 Classificada 

6º Thaís Veiga de Campos 2 70 70 70,00 Classificada 

 

Observações: 

 

1) Os candidatos que não obtiveram, no mínimo, 60 (sessenta) pontos em cada prova foram eliminados, 

conforme item 12.8 do Edital n.10/2019-CA, podendo consultar sua nota final da Diretoria do Foro da 

Comarca de Paranatinga-MT. 

2) Conforme consta no item 12.3 do Edital n. 10/2019-CA o cálculo da nota da prova objetiva será igual 

ao número de acertos multiplicados por 5(cinco), enquanto a prova prática de sentença valerá de 0 (zero) 

a 100 (cem), conforme item 12.6.  

3) A média final foi calculada da seguinte forma: [NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF, onde: NPO: nota da prova 

objetiva e NPPS= Nota da prova prática de sentença (item 13.2) 

4) Conforme consta no item 14 e seguintes do Edital 10/2019-CA, foram utilizados os seguintes critérios 

de desempate: a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003; b) 

Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 

3.689/41, Código de Processo Penal, condição que deverá comprovar no ato da inscrição; c) maior 

pontuação na prova prática de sentença; d) maior pontuação na prova objetiva. 

5) O(a) candidato(a) poderá interpor recurso de forma escrita e direcionada à Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo, em conformidade com o item 15 do Edital n. 10/2020-CA, disponibilizado no Diário 

da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10534, de 15.7.2019. 

6)  O recurso deverá ser fundamentado e interposto no prazo de até 2(dois) dias úteis a contar da 

publicação deste, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga. 

7) Não será aceito recurso interposto por qualquer outro meio além do previsto. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-

se o presente Edital, que será afixado no átrio do Fórum desta Comarca e publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico. Eu ____________, Alciene Aparecida Nunes Sacramento, membro da comissão do processo 

seletivo, que digitei.  

 

Cumpra-se. 

 

 Paranatinga/MT, 10 de março de 2020. 

 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juíza de Direito Presidente da Comissão 

 de Apoio ao Processo Seletivo 
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ANEXO I 

 

GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

 

QUESTÃO A B C D 

01   X  

02  X   

03  X   

04  X   

05   X  

06 X    

07    X 

08  X   

09 X    

10   X  

11  X   

12  X   

13 ANULADA 

14 X    

15  X   

16    X 

17  X   

18   X  

19 X    

20 X    
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